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Eldorádó újratöltve
a Franco ’75-ös halála után induló Almodóvar,
a Tito után szétesõ Jugoszláviából egyetemes példabeszédeket formáló Kusturica.
Az építészeti világban minden csendesebben, a rivalda spotlámpáinak fénykörein kívül zajlik. Ott a kulturális tett az idõ elõrehaladtával igazolja önmagát. Mindez azonban nem ok a szellemi és mentális kiengedésre. Nem ok arra, hogy az alkotó ember
ne tudjon életében döntést hozni értékteremtés és árképzés között. Nem ok rá, hogy
a tervezõ ne tudja milyen kulturális térben él,
a rázáporozó szimbólumok, üzenetek között
hogyan kell úgy disztingválnia, hogy megõrizze magát a krisztusi alapértékek mellett,
s az emberi szellem nemes oldalát, ne pusztán a pénzt meg a hatalmat szolgálja. Nem
ok rá, hogy ne olvasson, ne járjon koncertre,
moziba, színházba, ne tudjon eligazodni nemzete kultúrájának fontos és nem fontos, legfeljebb rengeteg pénzen és hatalmas apparátussal fontossá stilizált kóklerségei között.
„Az aranynak nem értéke van, hanem ára”
– sziszegi vihogva az Eperjes formálta Sanyi
bácsi a filmben, „az új hatalom a pénz” –
sommázza mindazt, amit a Bereményi nagyapjáról mintázott vagány, nagyéletû alak
egy éppen túlélt háború eszméltetõ tapasztalatával az életbõl megérteni vélt. Ám Sanyi
bácsinak akkor csalódnia kellett, a közelgõ
kommunista rezsim rongyot csinált a pénzbõl.
„Ha arany van, minden van” – hirdette, de
abban az ostoba, embertelen korban még
az aranyat is, mint valami veszélyes anyagot
kellet a hatóságok elõl elrejtenie. Az
egyenlõség hamis eszméje nevében kilúgozott életekbõl akkor kifoszlott az alkotóerõ, amely a mindenkori piaci kereskedõk,
a Sanyi bácsik sajátja. Ahhoz, hogy Sanyi
bácsi szentenciáinak igazuk legyen, a világnak kellett újra hideggé és kíméletlenné válnia. Miként a kommunisták alatt az aranynak, úgy az emberi szellemnek nincs ma
értéke többé. Legfeljebb ára. Mint mindennek – azok számra, akik a világot kényszeres
módon egyszerû mechanizmusok szerint
akarják megérteni.
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Most, hogy a napokban befejeztem Bereményi
Géza friss korosztályregényét a Vadnai Bébit,
kedvem támadt huszonöt év után újranézni
egykori Eldorádó címû filmjét. Azt kaptam,
amit vártam. Kardos Ferenc felejthetetlen képsorait, a fõként alsó kameraállásból láttatott,
háború utáni romjaiban is festõi Pest, az épp
napjainkban megújuló Teleki tér nyüzsgõ
világát, a zseniálisan jelenlévõ Eperjes Károly filmbéli unokájának diftériás köhögését,
a mennybe tartó gyermeklélekkel NagyKálózy Eszter kezébõl kiszabaduló léggömböt. Találkozhattam a rakparti cipõk szobrásza, a film látványtervezõje Pauer Gyula és
fia, a heroinba pusztult Pauer Henrik legendás duójával, akik éppen úgy lépnek ki
a történetbõl a film végén, ahogyan egymást
követve az életbõl is tették. Újraéledt az
Auschwitzból visszatért elárvult fiút alakító,
nemrég Overdose-ról filmet készített Ferenczi
Gábor jelenete, melyben miután csatakosra
ázott arccal hallgatta végig elfüstölt anyjának dalát, sietve revolvert emelt a szájába és
lõtt. Ugyanilyen megrendült arccal láttam õt
a Mûcsarnok tömegében bolyongani pár
éve Halász Péter ravatalozásán. A koporsóban saját halálán ironizáló csontsovány színész köré akkor még utoljára mindenki
összegyûlt. Mindenki, akik ma már nem gyûlnek össze egyébként sosem.
Az Eldorádó újranézése csüggesztõ szembesülés volt egy szétesett, szétszedett világgal, melyben olyanok alkottak közösen maradandót, hoztak létre máig érvényes, messze
ható kulturális értéket, akiket közben kínos
bohócok szorítottak gyermeteg, mégis hatékony manipulációikkal egy barikád két oldalára. Micsoda veszteség, és micsoda károkozás! Ennyi elképesztõ tehetség, és egy
ennyire erõs, egyben lévõ világ: a Vadnai
Bébi által újrafestett hetvenes évekbeli
Kárpátia étterem, majd a Fiatal Mûvészek
Klubja félalternatív világa, honnan aztán
a Bódy Gáborok és Xantus Jánosok, – a napokban elment Jancsó Miklós utáni következõ
nagy nemzedék – rajzott szerteszét. A rendszerváltás lelkesítõ éveiben azt gondoltam,
hogy ebbõl a mûhelybõl valaki olyan nemzedéki világnagysággá növi ki magát, mint

Szerkesztõ – Editor
Martinkó József
(jozsef.martinko@octogon.hu)
Szerkesztõ – Editor
Molnár Szilvia
(info@octogon.hu)

Lapunkat rendszeresen szemlézi a megújult

www.observer.hu

Bojár Iván András

A borítón:
Városi-Nagy-Miticzky villa
fotó: Darabos György

Külföld

10 Martinkó József: A ló éve – Massimiliano & Doriana Fuksas
15 Cser Brigitta: Falu végén van egy ház – Mallorca. Tenger, napsütés, nyaralás... - Pep Ripoll, Juan Miguel Tizón
18 Martinkó József: Kettõs kútfõ - A Németországban élõ Ambrus László építész két háza – Ambrus László

Villa

24 Molnár Szilvia: Cselekményszövé s – Fénnyel teli villaépület – Dúzs Sándor, Kuknyó Lajos (Architéma Kft.)
30 Bojár Iván András: Pezsgõ a hóban – Jókedvû-komoly mûalkotás – Városi Gábor, Nagy-Miticzky Szabolcs
43 Torma Tamás: A szürke mögé rejtett árnyalatok – Családi ház Óbudán – Tomay Tamás

Itthon

47 Kaplár F. Krisztina: Nagy dobás - Kocka a zsidónegyedben – (Minusplus Építész Kft.)
52 Cseh Dániel - Metropolis I-III.
58 Kutor Elvira: Nevek és árnyékok – Utcagaléria Veszprémben – Városi Tájkép Csoport
60 Szépvölgyi Viktória: C-moll mise Gyálon – A Sauflon Innovációs Központ épülete – Földes László (Földes
és Társai Építésziroda Kft.)

66 Martinkó József: Folyamatos jövõ – A Market Építõ Zrt. új székháza – Kis Péter,

Dobrányi Ákos (PLANT -

Atelier Péter Kis Kft.)

77 Min dolgozik? – Farsang Barbara rovata
Munkaközi – A Gomba rekonstrukciója (Hetedik mûterem)
Hutter Ákos, Getto Tamás
Kovács D. Barna
Hatvani Ádám (Sporaarchitects)
Jakab Csaba, Márton László Attila

91 KKK – Uhl Gabriella: Vigyázat! Törékeny! – Egy város entrópiája

Design

94 Vadas József: Paradigmaváltás elõtt – Nem csak kölni tanulságok, imm Cologne 2014
100 Martinkó József: A kacsa, a bika, a medve és Pinokkió – A Concorde Alapkezelõ új ügyfélterei – Somogyi
Gábor, Havadtõi Sámuel

103 „Ne üljön 10 órát senki a munkahelyén” – Luc Kampermannal Martinkó József beszélgetett
106 Designlokátor – Kaplár F. Krisztina
Barna és barna – A Bruno & Bruno Vendéglõ a Hegyvidéki Bevásárlóközpontban – Mag Ildi, Láng Imola
Lost in Translation – TOKIO étterem-bár a Széchenyi téren – Csap Viktor
Élményvásárlás – Spar a MOM Parkban – LAB5 Architects

114 Trafik

random
Élen jár a sportban
A homofób jogszabályi szigorítások, a gigantikus építõipari korrupció, a tré kivitelezési
minõség és szisztematikus kóborkutya-irtás
mellett, talán kevesebb szó esett a Szocsiban
megrendezett téli olimpiai játékok építészeti
vonatkozásairól. Az építészeti média öt létesítményt emel ki, de hosszas kutakodással is
csak alapinformációkat lehet összegyûjteni az
esetleges kiválasztási metódusról, beruházási
költségekrõl, egyebekrõl. A közeli hegyrõl elnevezett, Fisht Olimpiai Stadiont a sportcélú
beruházások egyik globális tervezõ-gigásza,
a harminc évvel ezelõtt az USA-ban alapított,
és azóta majd’ ezer építészeti projektet
jegyzõ Populous tervezte. A mobil tetõzettel
ellátott stadion a játékok idején 40 000 férõhelyes, de késõbb 25 000 férõhelyessé
alakítják majd át, benne nemzetközi futballtornák is megrendezhetõk. 96 115 m2 alapterületû, 12 000 férõhelyes a Bolsoj jégcsarnok, amit az orosz tervezõkbõl álló SIC
Mostovik iroda jegyez. Õk eddig zömében
mérnöki szerkezetek tervezésében, hidak,
utak, gyárak építésében jeleskedtek. Mindkét létesítmény formavilágát a híres Fabergétojás alakjával rokonítják a tervezõk. Az
Andrej Bokov vezette GUP MNIIP „Mosproject-4” iroda tervei alapján épült fel
a Jéghegy Palota elnevezésû, jégtánc, mûkorcsolya és rövidpályás gyorskorcsolya
versenyek színhelyéül szolgáló 12 000-es
csarnok, ami mellett a jégkorongmérkõzéseket
befogadó hétezres Sajba Aréna található.
E z t a z é p ü l e t e t a z o l asz köz p o nt t a l
rendelkezõ Stahlbau Pichler munkatársai
tervezték meg, akik az acélszerkezetek és
burkolatok specialistái. Végül a tengerparton található központi olimpiai zóna utolsó
nagy épülete a gyorskorcsolya-versenyek
80 0 0 férõhelyes, 33 millió dollárból,
a StoryInternational és a kanadai Cannon
Design munkatársai által tervezett Adler
Aréna. Egyébként az olimpia összköltségeként 51 milliárd dollárt emlegetnek, ami 10
milliárddal több, mint a pekingi nyári (!) játékok, Londonban pedig 14 milliárdot költöttek a szervezõk.
Anyegin
www.octogon.hu

Open
Magyar részvevõje is van annak a nemzetközi építészeti projektnek, aminek célja, hogy
nyílt forráskódú, bárki által szabadon letölthetõ lakóépület-tervrajzaikat publikálják a világ
bármely részén élõ építészek. A Sporaarchitects két munkatársa, Hatvani Ádám és Dékány
Tibor a hagyományos magyar parasztház hosszanti elrendezésébõl indult ki. Tervükben
a vernakuláris építészet alapelemeinek modern interpretációját dolgozzák fel egy három hálószoba és nappali-konyha kialakítású, fenntartható elvek mentén szerkesztett épületben. A projektek kapcsán friss információkat a www.paperhouses.co oldalon érhetnek el az érdeklõdõk.
ács
www.octogon.hu
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KÉK: 6. Budapesti Építészeti Filmnapok
Épületben laksz? Szereted a mozit? Akkor
március elsõ hétvégéjén várunk szeretettel
a Toldi moziban! Négy nap az építészet, design és várostervezés legújabb irányairól.
Rövidfilmek és dokumentumfilmek az építészet régi és új médiumairól, építészeti fotográfiáról, a 3D nyomtatásról, a 21. század
egyenlõtlen városfejlõdésérõl, fenntarthatatlan fejlesztésekrõl és turizmusról, különleges
városi közösségekrõl, a modern építészet
emlékezetérõl, avantgárd épületek sorsáról,
illetve a jövõbe vetett tervezõi hit átalakulásáról. A fesztivált beszélgetések, városi séta
és külsõ helyszíneken zajló vetítések kísérik.
A mozi elõterében Építés alatt címmel három
épületfotós, Batár Zsolt, Bujnovszky Tamás
és Sarkantyú Illés képeibõl nyílik kiállítás.
És hogy miért érdemes már a fesztivál nyitófilmjére is eljönni? A film utáni bulin Budapest fõépítésze szolgáltatja majd a talpalávalót. Az esemény idõpontja: 2014. március
6-9., helyszíne a Toldi mozi.

Ágaskodik
A Berlin kortárs építészetében nem éppen ismeretlen David Chipperfieldet, az Adjaye
Associates irodát, illetve hét egyéb meghívott tervezõt maga mögé utasítva nyerte
meg azt a pályázatot Frank Gehry irodája,
amit a német fõváros legmagasabb épületének, egyben Németország legmagasabb lakóépületének megtervezésére írtak ki. Noha
a 150 méter magas, 300 lakásos toronyház
formavilága talán visszafogottnak is tûnik
az idén 85 éves sztár korábbi munkáihoz képest, Gehry a 2000-ben átadott DZ Bank óta
pontosan tudja, hogy mi kell a város vezetõinek és a német beruházóknak.

Jozef M.
www.octogon.hu

Soha többé!
A Horthy Miklós kormányzásának utolsó szakaszában hozott rendelet szerint több mint
kétszázezer zsidó származású budapesti honfitársunknak kijelölt kényszerlakhelyre, az ún.
csillagos házakba kellett költözniük, 1944. június 21-i határidõvel. Egy másik, június 16-i
keltezésû rendelet elõírta, hogy a lakók házaik bejárata fölé „kanárisárga” Dávid csillagot
helyezzenek el. Ezzel a rendelettel közel kétezer fõvárosi ház vált csillagos házzá. Az
OSA Archívum interaktív térképe (www.
csillagoshazak.hu) a magyar történelem tragikus idõszakára emlékezik azzal, hogy gyûjti
a házak lakóinak visszaemlékezéseit, illetve
2014. június 21-re a még most is álló 1600
épület elé megemlékezést szervez.
Jozef M.
www.octogon.hu

Fotó: © OSA Archívum

Ékszerálmok
A 2000-ben alapított rigai Putti mûvészeti
galéria néhány éven át kifejezetten litván
ékszerkészítõkre fókuszált, kiállítási teret,
piacot biztosítva számukra. Néhány év óta,
nem véletlenül a kortárs ékszermûvészet
felfutása okán, egyéni vagy csoportos
idõszaki tárlatain, szakmai programjain
mind több a nemzetközi résztvevõ. A március 22-ig látható Dream as a morning kortárs nemzetközi seregszemle anyaghasználat és koncepciók tekintetében egyaránt

a legjobbak találkozója, nekünk külön öröm,
hogy két nagyszerû magyar alkotó, Vági
Flóra és Lõrincz Réka munkái is szerepelnek
a Puttiban. (Kép: Lõrincz Réka: Túl sok nem
elég címû bross munkája; Swarovski kristály,
24 kar. aranyfólia, aranyozott réz, olajfesték, 4 x 7,5 x 7,5 cm; Vági Flóra: festett,
égetett karkötõ, fából)
MSz
www.octogon.hu

A ló éve

Szöveg:
Martinkó
József
Építész:
Massimiliano
és Doriana
Fuksas
Fotó:
Massimiliano
Fuksas
Architetto

Noha valójában négy év építés után, tavaly
november végén adták át Sencsen új
repülõtéri terminálját, véletlenek folytán
mégiscsak úgy alakult, hogy idén februárban, a kínai holdújév, vagyis a ló évének
beköszönte után néhány nappal mutatjuk
be a jeles épületet.
Aki látta a terminál épületérõl készült
lélegzetelállító felvételeket, azok számára
talán nem is távoli párhuzam az asztrológia. Gondolhatunk itt a kínai asztrológia
tizenkét állatövi jegyére úgy általánosságban, vagy akár a ló évében születettek
lendületére, bátorságára, magabiztos ságára, jó megjelenésére. Ezt a szimbolikus keretet gazdagítja ha beleolvasunk
a nagyszerû vezetõ tervezõk, Massimiliano
és Doriana Fuksas közleményébe, ami az
excentrikus formavilágot egyaránt rokonítja szárnyaló madárral, vagy éppen egy
lassú, lágy mozdulatokkal úszó, lélegzõ
rájával. Komputeres algoritmussal generált organikus épületszobrokat létrehozó

alkotói metódusuk valóban kézenfekvõnek
tûnik, ha valami nagyot, fizikailag hatalmasat és szépet kell építeni.
A Hongkongtól néhány kilométerre északra elterülõ metropolisz nyugati fertályán
található Bao’an kerület nemzetközi repülõterének hármas terminálja pedig minden,
de nem kicsi. Képzeljünk a szemünk elé egy
másfél kilométer hosszú „csövet”, ami a félmillió m2-es beépítés tengelyét adja. A csõ
belsejében, alkalmanként katedrális léptékben létrehozott téri helyzetek fénnyel telnek
meg annak köszönhetõen, hogy az épületszerkezet kettõs héja, bõre méhsejt formájú
áttörésekkel, bevilágítókkal rendelkezik.
Egy 734 000 000 euró (nagyjából 220 milliárd forint) építési költségû beruházásról csak
mifelénk gondolják azt, hogy az összes feladatot egyetlen építészirodának kell megoldania.
Fuksasék alkotótársa a parametrikus és strukturális szerkezeti tervezést ellátó stuttgarti Knippers
Helbig Engineering, míg a világítást a skót
Speirs & Major Associates gondolta végig.

Falu végén van egy ház
Mallorca. Tenger, napsütés, nyaralás...
Sa Pobla:

se tengerpart, se szemernyi turisztikai látványosság,

csak lapály, mezõgazdaság, idénymunkások.

Sa Pobla

egy olyan

település, ami már nem falu (pedig a neve ezt jelenti), de még nem
város

(bár 12 000

lakosa van): mallorcai viszonylatban nagy,

de az utolsó háznál mintha elvágták volna az utcát és kezdõdnek
a burgonyaföldek.

A

fõtér viszont olyan élénk egy átlagos hét-

köznap is, mint egy nagyvárosban: etnikai sokszínûség, kávéházi
élet,

retro -

Feltûnõen

és

biotermékeket

áruló

boltok,

szabadtéri

piac.

sok a fiatal, babakocsival, kisgyerekkel; nekik épült ez

az államilag támogatott bérház.

Szöveg:
Cser Brigitta
Építész:
Pep Ripoll,
Juan Miguel
Tizón
Fotó:
José Hevia

Közösségi kapcsolatok alakulásának fontos helyszíne a központi páció tere

A városközponttól öt perc sétára, a fõutca
végén az utolsó elõtti ház a Ripoll Tizón
építésziroda által tervezett 19-lakásos szociális lakóépület. Már messzirõl gyanús az
ereszek, mûrizalitok, egyéb gyakori homlokzati díszítõelemek hiánya miatt, hogy
itt mindjárt lesz valami modern – az útközben megkérdezett járókelõk szóhasználatával. Rövid utcai fronttal rendelkezõ, hátul
kiszélesedõ foghíjtelket foglal el a pince
+ földszint + kétemeletes ház. Az utcai homlokzat fele hosszú, fehér, rácsos kapu, ami
a mélygarázshoz és a vakítóan fényes központi pációhoz (belsõ udvarhoz) vezet.
Ez utóbbi az üzemeltetõ IBAVI (kb. Baleárszigeteki Lakásügyi Hivatal) szándéka szerint a beköltözõ lakók közötti közösségi kapcsolatok létrejöttét szolgálja, ami támogatott
szociális lakások esetében különösen fontos.
Ennek az egész országban elérhetõ támogatásnak a lényege, hogy veszélyeztetett
vagy hátrányos helyzetû egyének, csoportok
– munkanélküliek, mozgásukban korlátozottak, nagycsaládosok vagy egyszülõs családok – meglévõ vagy újépítésû bérlakásokat
igényelhetnek az ingatlanpiaci árnál alacsonyabban. A lakbérek nyomottak, a hiva-
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tal weboldaláról megtudható, hogy konkrétan ebben a lakóházban havi 158 euró és
236 euró között mozognak. A lakóegységek között van kétszobás és háromszobás,
a 45 m2-estõl a 67 m2-esig. A lakások kialakítása mindig a helyi, központilag meghatározott minimális komfortigényeknek megfelelõ;
itt a minimumba az olcsó és könnyen fenntartható felületeken kívül a liftek, a garázs és
a közös parabolaantenna fért bele.
A két fiatal mallorcai építész alapította
palmai székhelyû iroda 2008-ban megnyerte a helyszínre kiírt építészeti ötletpályázatot. Inspirációért nem kellett messzire menniük, az épület ugyanazokból az elemekbõl
áll össze, amikbõl a környékbeli házak:
pációk, szabálytalan telek, redõnyök és
árnyékolók, az apró lépték és egyfajta
szerves csoportosulás, ahogyan a lakóegységek egymáshoz kapcsolódnak (ami miatt
a mallorcai településeken sosem lehet tudni,
hol végzõdik az egyik család háza és hol
kezdõdik a másiké).
A központi udvar miniatûr fõtérként mûködik, az innen kiinduló folyosók utcaszerûen
szerteágaznak, ami azt a benyomást kelti, hogy egy félpublikus belsõ utcarendszer-

ben vagyunk. A nagy udvaron kívül több
lakásnak saját pációja vagy terasza van,
a közlekedõk pedig olyan tágasak, hogy
már-már külön közösségi tereknek tûnnek.
Az L-alakú telken, a beépítési indexen
és az ereszmagasságon kívül a parcellát
határoló tûzfalak jelentették az egyik legfontosabb adottságot: néhány eltûnt, mert
„nekiépült” a ház, néhány pedig új burkolat vagy felületkezelés után esztétikai elemmé vált. Van régi, kõbõl rakott tûzfal, lett
betontéglából újrarakott, valamint graffitis.
A lakóegységek alapmodulokból (konyha-nappali és háló-fürdõ) épültek fel, amiket
a programnak megfelelõen hol síkban, hol
térben kombinál a terv. Így jöttek létre a kétszobás és háromszobás, tetris-szerûen egymásba illeszkedõ egy- és kétszintes lakások,
amik hol a nagy udvarra, hol az utcára, hol
a hátsó, kisebb pációkra néznek. A homlokzatok mobil elemei a nyílászárók, a nyitott,
fehér fémfelületen és a becsukott, farajzolatos lapon kívül van egy harmadik állás is:
az emeleti spaletták kitámaszthatóak és így
elfordított árnyékolókként mûködnek.
A szociális karakterû program megkívánta az olcsó fenntarthatóságot, ezért

Tervezõ: 
Pep Ripoll, Juan Miguel Tizón
Munkatársak: 
Pablo García, Luis Sánchez
Beépített hasznos összterület: 
2498.70 m2
Költség: 
1 576 224 euró
Tervezés: 
2008
Átadás: 
2013

A közlekedõk olyan tágasak, hogy már-már külön közösségi tereknek tûnnek

a tervezõk alkalmazták a hagyományos mediterrán passzív stratégiákat: a szél által
átjárható udvarrendszert, árnyékolókat, az
arab széltornyokhoz hasonló szellõzõket.
Ezek állítólag kitûnõen mûködnek: nem is
kell mechanikus elszívás.
Még mindig nincs minden lakás kiadva,
bár a fényképekhez képest a valóságban az
udvart is és a folyosókat is birtokba vették:
biciklik, nyugágy, virágládák, száradó ruhák
bizonyítják, hogy alakul a közösség.
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KettOs kútfO
Ambrus László Berlinben élo magyar építész két háza
Nem árulok el nagy titkot azzal, hogy az építészet a globalizációnak leginkább kitett diszciplína. Valószínûleg
azzal sem lepek meg senkit, hogy ez a kijelentés a világtörténelem összes korszakában igaz volt.

Építészek,

építõmesterek járták a világot, tanultak és tanítottak. Éppen ezért rendkívül izgalmas az, amikor olyan alkotót

Szöveg:
Martinkó
József
Építész:
Ambrus László
AMBRUS+CO
architektur.
design
Fotó:
Greypixel
Workshop

mutathatunk be, aki magyar építészként bõ két évtizede külföldön bizonyítja tehetségét.

Ambrus Lászlónak 1983-ban nyílt lehe tõsége arra, hogy a Mûegyetem helyett külföldön, az akkori NDK-ban kezdje el építészeti tanulmányait. Nyolc hónap katonaság
után utazhatott Weimarba, ahol a BauhausUniversität építészkarán kezdte elsõ szemeszterét. 1989-ben itt szerzett diplomát.
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Az iskola elõdjét 1860-ban alapították és
Gropius igazgatása alatt, 1919-tõl hívták
Staatliches Bauhausnak. Többszöri átnevezés után, a kilencvenes évek elején, ehhez
a névhez tért vissza az immár százötven
éves intézmény. Kulturális értelemben jelzésértékû, hogy a mesterek olyan diploma-

tervet kértek a magyar hallgatótól, ami az
otthoni tájhoz, jelesül Pécshez kötõdik. Ennek
során a Havihegy kápolna alatti hegyoldal beépítési, rendezési lehetõségeivel
foglalkozott. Diploma után egy rövid idõt
a Pécsi Tervezõ Vállalat munkatársaként töltött el, majd a rendszerváltás lendületében,

Egy hatalmas tölgyet ölel körbe az épület
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Lakószárny a gépkocsibeálló alól nézve

a megnyíló határokon át elõször Salzburgba ment dolgozni, ahol egy nemzetközi
csapatban, pályázatokon vett részt. Ezután
a szívét követve, barátnõje oldalán Halléba
költött, ahol 1992 és 2004 között dolgozott
építészként. 2005-ben tette át székhelyét Berlinbe, ahol immár saját, AMBRUS+CO architektur.designra keresztelt irodáját vezeti.
Ezek mellett Ambrus László jelenleg a pécsi
építészkar doktori iskoláját végzi, szülei
Bonyhádon élnek. Családjával a karácsonyi ünnepek után éppen a repülõtérre tartott, mikor is alkalmunk volt egy gyorséttermi kávé mellett irodájának két legfrissebb
projektjét megismerni.
Mikor megbízó és építésze találkozásáról, kapcsolatáról érdeklõdtünk, némiképpen meglepõ módon azt a választ kaptuk,
hogy családi házak esetében szinte kizárólag a baráti felkérések és ajánlások játszanak szerepet éppen úgy, mint idehaza.
A németeknél egyébként is jellemzõ, hogy
úgymond „veszik a házaikat”. A projekt
tulajdonosa, a Bauträger – magyarul
fejlesztõ – kínál fel 5-6 tervváltozatot, ami
közül a megrendelõ választ, ritkább, hogy
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közvetlenül kér fel építészt. Ehhez bátorság
kell és együttmûködési készség, mindkét fél
részérõl. Ambrus fontosnak tartja, hogy
alapvetõen az építtetõ tervez, vagyis az
õ elképzeléseit, vágyait kell megérteni,
lefordítani és megvalósítani. Ugyanakkor
az is gyakorlati tapasztalat, hogy a német
megbízó semmivel sem képzettebb vizuálisan, nem jobb a térlátása, nem tájékozottabb a design és funkcionalitás kérdé seiben, mint a magyarátlag. Minden tervezõnek le kell ásnia a gyökerekig, hogy megértse a megrendelõ valós igényét.
A magyar modellhez képest azonban
Németországban az építész kicsit úgy
mûködik, mintha az építtetõ „ügyvédje” volna, így teljesen független a projektben részt
vevõ cégektõl. A kontraktus arra szól, hogy
a tervezõ az építést végigkíséri és mindig
az ügyfele érdekeit védi. Bár a beszállító,
alvállalkozó cégekkel a megrendelõ önállóan köt szerzõdést, de az építész ezeket
a szituációkat is felügyeli. Így az építészeti tartalom is jobban védhetõ. Ezt a tiszta
elképzelést azonban a német piacon is
kisiklathatja az ár.
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Visszafogott, minimalista vonalak szervezik a belsõ teret

Rátérve a két konkrét projektre, a vízparti
ház, vagyis Klaus-háza esetében a megbízó
maga is ingatlanfejlesztõ, akinek kitartó
munkával kellett összesen húsz tulajdonostól
a különféle telekrészeket megvásárolnia.
A kül- és beltérben egyaránt megjelennek látszóbeton-felületek
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Hatalmas üvegfelületek teremtenek kapcsolatot a tóparttal

Számára Ambrus tervezett már egy házat,
de annak a telkét végül eladta, abból nem
lett építés. A vízpart-szituáció mellett meghatározó volt a hatalmas tölgyfa pozíciója,
mert azt mindenképpen a kompozíció részévé

kívánták tenni. Így a kalapács-formájú telek
közepén álló százéves, szoborszerû fa köré
feszül ki az épület. Egy beton sík szervezi
a tömegeket, ami alatt a parkoló, illetve
az önálló irodai rész szintén kapcsolódik
a fõtömeghez. Természetesen az épület gépészete a komplex és szigorú elõírások-nak, szabályrendszernek megfelelõen a lehetõ legalacsonyabb energiaigénnyel rendelkezik.
A második családi ház (Villa Negra) némiképpen rendhagyó, hiszen az építész saját
családja számára tervezte. Ambrus László
ugyancsak építész végzettségû feleségének
szüleié a telek, amire korábban készült egy
hétvégiház-terv, de végül ez nem valósult
meg. Egy saját ház a nyárfaerdõ szélén
majd harminc évig beteljesületlen álom volt
a berlini házaspár, a szülõk életében. Következésképpen kézenfekvõnek tûnt a „kétgenerációs” program megfogalmazása: két egymástól tejesen független lakás külön bejáratokkal egyazon épületben, amelyek
közül az egyik az idõs évek eltöltésére alkalmas, amíg a másik lakrész egy kis városi lakás méreteire szabott. Ezek közül
a nagyobb 126 m2, a kisebb 62 m2 hasznos
alapterületû, és e 2006-ban átadott épület építési költsége 338 000 eurót tett ki.
Idézzünk az építészeti mûleírásból: „A kompakt fekete tömb két funkcionális egysége
a belsõ struktúrából nyeri el identitását:
a délután besütõ napra és a kertre fordul
a földszinti lakás. Ez a kert a tágas teraszhoz kapcsolódva, attól kéznyújtásnyira terül
el. Így a szülõk bármikor, mindenféle akadály nélkül hódolhatnak szenvedélyüknek,
a kertészetnek. A »juniorsuite« az emeleten
tálalható. A elkülönített szobákkal szemben
egy következetesen strukturált ugyanakkor

nyitott alaprajzot részesített elõnyben az itt
lakó fiatal házaspár. A nagyszabású üvegfelületeken át az évszakok változásával folyton változó, élõ »faliképként« költözik be az
utca másik oldalán elterülõ nyárfaerdõ
a lakótérben. Mint az évszakok, úgy változnak a hétköznapok téri igényei. Így a strukturálisan formált homlokzatok nem teszik
leolvashatóvá az alaprajzot. Az emeletmagas toló-spaletták szükséglet szerinti mozgatásával újra és újra változik az épület megjelenése is. A kubus feketés-erezetes felületével
és visszahúzódó megjelenésével nem akar
konkurálni inhomogén környezetével. Mint
egy hatalmas sötét fahasáb fekszik csöndesen az erdõ szélen. Csak a néha elõbukkanó
korallpiros ablakkeretek sejtetik az eleven,
színes magot a fekete héj alatt.”
Zárásképpen mondható, hogy két olyan
alkotást sikerült Ambrus László révén megismernünk, ami kitûnõen reprezentálja egy
nagyszerû, magyar gyökerû német építésziroda munkáját. Egy ilyen beszélgetés mögött mindig ott a gondolat, miszerint a határok nem pusztán egy irányba nyitottak.
AMBRUS+CO architektur.designra a jövõben akár magyarországi megbízás is várhat.
Határozott formák teszik jellegzetessé a „Villa Negra” külsõ képét

Toló-spaletták nyitott helyzetben

Toló-spaletták zárt helyzetben
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Cselekményszövés
Fénnyel teli villaépület

Nem úgy történt, mint általában, hogy tudniillik elkészül a ház, nagyjából a belsõépítészet, és azonnal leközli a szaksajtó.
családi villa esetében.

Csinos

kis közhely ez, gyakran semmit sem mutató eljárás, különösen egy

Szöveg:
Molnár Szilvia
Építész:
Dúzs Sándor,
Kuknyó Lajos
(Architéma
Kft.)
Fotó:
Bujnovszky
Tamás

Hófehérbe-bézsbe öltöztetett családi fürdõ

Szerencsénkre az építészek és a tulajdonosok vártak egy kicsit a bemutatással. Addig,
amíg beérik. Ugyanis ezt a házat már nagyjából egy éve lakják. Helyszíni érzet, fotók
adják vissza hûen, hogy jól teljesített az épület, funkcionál, és ami ugyanilyen fontos:
lakói szeretik. Mert az idõ mutatja meg,
a napi rutin és a hétvégi dolce fare niente,
hogy a megrendelõi igény nyomán kialakult,
a tulajdonos és az építész(ek) együttmûködésében létrejött ház végül is mivé lesz:
falakkal határolt terek szövedéke, vagy otthon, a szó szoros és nemes értelmében vett
élettér. Kérdésünk tehát, hogy Dúzs Sándor
és Kuknyó Lajos milyen cselszövõi voltak
ennek a projektnek? Mert ki is az építész?

Az alsóbb szintekrõl haladva fölfelé egyre világosabbak a színek, homogénebb a kompozíció

Mérnök, mûvész vagy ezek határán állva
tekint erre is, és arra is? Ma is ez a vita tárgya, miközben a nyelv sokkal pontosabb,
szebb választ ad. Cselszövõk az építészek,
írták a 18. század végi, 19. század eleji
értelmezõ szótárak, persze cseppet sem a mai
negatív értelemben véve, hanem éppen
ellenkezõleg: cselekmények szövõi, legyenek
azok téri, téri-táji, téri-táji-emberi cselekmények, helyzetek, szituációk (milyen kár, hogy
kikopott, elfelejtõdött mára ez a jelentés).
Annál jobb cselszövõk, minél szebben kibontottak, kifejezõbbek ezek a cselekmények.
Mert a ház nem csupán kõ és habarcs, tömbök egymáshoz való viszonya, ennél sokkal
több, differenciáltabb, mûvészi tett.
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A Dúzs-Kuknyó ház cselekményszövésének
alapja egy északi tájolású ház, melyben
ekként, ha úgy tetszik a vezérmotívum a fénykezelés lett, közvetlenül éppen úgy, mint közvetett formában. A ház klasszikus modernizmust idézõ kiegyensúlyozott tömegkezelése
meglepõ módon nem lapostetõs lezárással
párosul. Az enyhe lejtés ugyanis lehetõséget
nyújtott, hogy a bádogfedésû tetõ függõleges
homlokzati síkján – a déli oldalra – minél
több bevilágító kerüljön, amiket a homlokzati (fal)szakaszokon sávablakok kísérnek – így
a fény belép, a kíváncsi tekintetek viszont
távol maradnak. A belsõ tér benapozását
a tetõ felülvilágítói, valamint, az északi homlokzat felé haladva, fokozatosan mind
nagyobb arányú nyílászárók segítik elõ, míg
végül, megkerülve a házat, feltárulnak
a fõhomlokzat panorámaablakai. Ragyogó
a belsõ tér közvetett fénykezelése is, amit az
anyagokkal, színekkel értek el. Az inkább
borszentélynek, mintsem borospincének
nevezhetõ egység, és az ezzel szomszédos
szauna-kubus plasztikus, szürkés tónusú színekkel jellemezhetõ alaksori szintjérõl haladva föl, a földszint barnás-drappos szférán át,
egészen a felsõ, hab-és csontfehér privát
terekig fokozatosan kivilágosodik, anyaghasználatában lecsendesedik, végletekig
letisztul a belsõtéri kompozíció.
A nappali Le Corbusier/Pierre Jeanneret Pavillion de l’Esprit Nouveau-ja központi terének harmóniáját idézi
A ház közösségi tere, szíve, a bukolikus hangulatú, alagsori borszentély
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Tervezõ: 
Dúzs Sándor, Kuknyó Lajos
(Architéma Kft.)
Belsõépítészet:
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Lipták Gábor (Architéma Kft.)
Kivitelezés:
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2008-2009
Kivitelezés:
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Sokarcú, világos tömb- és térkezelésû ez a ház
Nem olyan régen fejezték be, szintén az alagsorban kialakított „tér a térben” jellegû szaunát

A benapozás, fénykezelés mellett további
helyzetelemzést, -rendezést kívánt a ház központi terének, a földszinti panorámaablakos,
galériás nappalinak a kialakítása. Az épületgépészet két központi eleme, egy kandallókémény, valamint egy méretes pillér lettek
a földszinti cselekményszövés fõszereplõi.
Elõbbi sötét tónusú, kõborítású monolitként
hasít át a földszint és a felsõ szint közötti
hófehér födémen. E kemény „enteriõr-szituációt” enyhítendõ, a galériaszinten, az üvegtégla-bevilágító alatt, dióborítású könyvespolcsort helyeztek el. Az említett pillér
a szerkezetibõl belsõépítészeti elemmé nemesült, körbeépítették: egyik oldalán található
az elõszobai szekrény, az ellenkezõ oldalán
pedig a konyhaszekrényt alakítottak ki.
A cselekmények szövése, helyzetek elemzõ
kezelése, idõvel, minden építéskor, mint itt is
történt, meglepõ eredményre vezet. Amikor
azt írom a nappaliról, kicsivel feljebb, hogy
a „ház központi tere”, bocsánat érte, de gépeléskor a megszokás (értsd: az otthonok
központi tere klasszikusan a nappali) vezetett. Mert miközben tulajdonosai a ház minden szegletét nagyon szeretik, valahogyan
családi, baráti együttlétekkor az alagsori
borszentély hosszú, puha fényekkel megvilágított asztala mellett ülve (esetleg pizzát sütve) idõznek, beszélgetnek a legtöbbet. Erre
talán e történet (cselekmény) legelején egyik
részvevõ sem számított.

5

Kortárs

zpont
ww
h
.kek.org.

TOLDI MOZI

6 BUDAPEST ARCHITECTURE
6-9 MARCH 2014
FILM DAYS
TH

TOLDI CINEMA

16 HOLDNYI FÖLD | LUCIEN HERVÉ: KÉNYSZER SZÜLTE FOTOGRÁFUS | D¥SO>MÝMłF¡=BNFHD| AZ EMBER, AKI
HÁZAKAT NYOMTAT |ņKF>MKHIHEBS | MEGALOMÁNIA | AGORAFÓBIA | AMOS GITAI FILMEK | A NAKAGIN
D:ILSNE:MHKHGR | BEILLESZTETT TEREK |:S:GR:%:?Bä¡L:S¡IÝM¡LS |IK><ÝSD¥EM¡LS>M3EBG:;H;:K=B
¡IÝM¡LS>M>|;:M:&OBEE>3G>F?¡E¦GD:C¥OłMłE| AMI MEGMARAD | A VELENCE-SZINDRÓMA | MODULÁRIS
TÉR |IHEEIA:BE|FBG=>GG:IMáE>@RK>MOHEH=NGD| OTTHONOM, MUTONIA |łD| EMBER ÉS VÁROSA |
TÚLHAJTÁS: ISZTAMBUL AZ ÚJ ÉVEZREDBEN |K>G=A:@Rá¡I¦E>MIHKMK¡D|¡KS¡D>GR¡IÝM¡LS>M

u

6. BUDAPESTI ÉPÍTÉSZETI
2014. MÁRCIUS 6-9.
FILMNAPOK

w

íté s z eti

Kö

Ép

Pezsg a hóban

Jókedvu-komoly mualkotás

Városi Gábor

a kortárs magyar építészet legzavarbaejtõbb szereplõje.

Nagy-Miticzky Szabolcs

építésszel olyan inspiratív szinergiát hoztak létre legutóbbi projektjük kapcsán, ami rendkívüli
végeredményhez vezetett.

Egy

olyan ház született, aminek minden szegletén érzõdik az alkotók

kiemelkedõ tehetsége, egymást motiváló kreatív energiája.

Városi Gábor nem építész, hanem „csak”
festõmûvész, mindez azonban a legkevésbé
sem érdekli õt. És milyen jól teszi. Hiszen
mindazokat, akiknek szárnyait az alapos építészeti tervezõi stúdiumok során szépen lenyesegetik, azokkal szemben neki e szárnyak
ma is ott díszelegnek a hátán és jókedvében
szép ívû köröket lejt velük a komor táj fölött.
Mi több, nemcsak örömében tervez, de örömében saját vállalkozásként fog bele egy-egy
villa, társas-villa megvalósításába. Míg mások
megbízóra várnak, õ önmaga megbízójává
lép elõ: döntéseit, választásait építészként és
beruházóként egyszerre kell végiggondolnia.
Ez fejlettebb szint. Összetettebb problémamegoldást kíván, mint alkotói szerepben azon

töprengeni, hogy miként vihetõ bele a megbízó olyan vállalásba, amelynek eredménye az
építész nevét öregbíti, de a beruházó érdekét
kimutatható módon nem szolgálja.
Pár évvel ezelõtt lapunkban bemutatott
Shambala-háza (OCTOGON 2008/4) után
Városi most új épülettel rukkolt elõ. Módszerének megfelelõen nagyon magasra tett léce
megugrásához mûszaki kérdésekben jártas
építészszakemberekkel vette körül magát.
Ebben az együttmûködésben a vezetõ tervezõi tisztet betöltõ Nagy-Miticzky Szabolcs
rendkívüli teljesítményt nyújtott. Az építész
tehetségét és érzékenységét dícséri, hogy az
alkotói folyamat nem az elsõ látvány és térérzet-vízió kifakulását hozta magával. A ház

Szöveg:
Bojár Iván
András
Építész:
Nagy-Miticzky
Szabolcs
Fotó:
Darabos
György

minden szegletében a racionalitás és a szertelenül játékos, boldogságkeresõ ötletesség
símul egymáshoz.
Városi valamennyi eddigi háza elõrelépést,
fejlõdést mutatott. Ezek sorozatán keresztül
jutott el saját formanyelvéig. E személyes kifejezésmód azonban nem a fõleg külföldi
sztártervezõkre jellemzõ kötelezõ védjegy
tudatos kicsiszolását célozta meg, hanem az
építés élménye iránti õszinte szenvedély
lenyomata. Városi épületeiben ez a szenvedélyesség a legátütõbb, leginkább szembeötlõ elem. Nincs határ, amit ne kísérelne
meg átlépni, s áthágásait rendszerint siker
koronázza. Városi alkotói módszerének akár
a képzõmûvészetben, akár az építészetben

A szinte extázisig fokozott szenzuális mohóság mellé Buddha szellemét állítja párba
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vannak elõzményei. Jeff Koons például aggályosan kerüli, hogy a neve alatt múzeumok,
galériák exponált helyszíneire kerülõ alkotásaihoz személyesen valaha is hozzáérjen. Fizikai értelemben ugyan nem õ állítja
elõ a tárgyakat, de a lényeg, a szellem, az
ötlet, a géniusz, azaz Jeff Koons nélkül – szól
a mûvészi üzenet, – mindazok a munkák soha
nem valósulhatnának meg. Minden adott volt
hozzájuk, csak éppen a lényeg, az ihletett
érintés nem. Ehhez kell a mûvész. Így válik
a tárgyból mûtárgy. És ugyanígy dolgozott
egy másik képzõmûvész, egy híres osztrák
festõ is, akit a világ már csak mint építészt
azonosított: Friedensreich Hundertwasser.
Õ is valóságos építész tervezõk karéljában,
azok belsõ gátlásait felszabadítva teremtette
meg építészeti formákban testet öltõ, világjobbító, festõi látványvízióit.
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Városi álmai is szabadok, tobzódók, sõt:
szemtelenül tekintélyellenesek és öntörvényûek. Még a kortárs építészet sem érdekli
annyira, mint egy szakmailag tájékozódni
vágyó mai tervezõt. És annyira sem, amen�nyire a saját háza belsõ törvényszerûségei
érdeklik, azaz amennyire önmaga világa foglalkoztatja. Egy-egy ilyen önfelfejtõ feladvány
igencsak hosszú játszma. Az elsõ inspirált
ötlettõl, skicctõl a házba költözés napjáig
évek telnek el. Jó értelemben vett gátlástalan
terveiben olykor hihetetlenül bonyolult számítások, gyártástechnológiai problémákat követelõ részletek sokasága rakódik egymásra,
s ezeken neki a csinálva-tanulja módszerével
kell sikeresen felülemelkednie. Mégpedig
úgy, hogy a végeredmény még mindig
kötelezõen magán viseli az elsõ ötlet frissességét, könnyedségét. Nem nehezül el a külsõ

követelmények súlya alatt. Ehhez temérdek
energia kell, s ezt Városi hedonista életszemlélete termeli újra és újra. Ha nem ilyen lenne, házaiban sem pezsegne ennyi élet, nem
lüktetne-hullámozna úgy a ház, homlokzatán
nem napszínnel mosolygó vitorlák fickándoznának. Ellenben pontosan ez történik. Itt-ott
a józan mértékletesség, mértéktartás is egyensúlyt veszít: a tervezõ mániákusan végiggondol olyan apró részleteket, amelyeket olyasvalaki, akinek nincs elképzelése az érzéki és
örömteli életrõl, azt belülrõl megérteni,
kívülrõl kiszolgálni sem lesz képes soha.
Ottjártamkor az életélvezet krúdyi magasságaiban szárnyaló rögtönzött élõ mini-esszéjét
hallgattam végig Várositól, hogy miért és
hány fokos lejtés kell az infinity-pool két széle
közt ahhoz, hogy a víz a kert esti fényeiben
szerkezet nélküli, fekete vízkocka tömegeként

hasson, s a lusta áramlásban peremre tett
pezsgõspohárban gyöngyözõ ital télen a kinti mínuszok ellenére is az üvegláb szárán felkúszó víz-meleg hatására megõrizze optimális hõfokát. Ez az élet minden részletét
átesztétizáló, dramaturgiailag végiggondolt
élménysort megelõlegezõ tervezõi hozzáállás egyrészt elképesztõen ritka, másrészt csak
olyasvalakitõl remélhetõ, akinek eddig is volt
igénye hóesésben pezsgõzni a forróvizû kültéri medencében. És Városi ilyen. Elõ fordult vele, nem zárom ki, talán többször is.
Az optimumon tartott pezsgõspohár a perfekcionizmus metaforája, mélyen megélt
tapasztalatokon nyugszik. Mi sem természetesebb hát, hogy a szélsõ értékek, megúszhatatlanul ellentétes életparancsok között
õrlõdõ alkotó a szinte extázisig fokozott
szenzuális mohóság mellé Buddha szellemét
A teljes-üveg falakon át közvetlen módon megélhetõ természet változásainak évszakról-évszakra nyomon követett elmozdulásai komolyságot is behoznak ide

69

Az elsõ inspirált ötlettõl, skicctõl a házba költözés napjáig évek telnek el. Városi jó értelemben vett gátlástalan terveiben olykor hihetetlenül bonyolult számítások, gyártástechnológiai problémákat
követelõ részletek sokasága rakódik egymásra, s ezeken neki a csinálva-tanulja módszerével kell sikeresen felülemelkednie

Városi Gábor álmai szabadok, tobzódók, sõt: szemtelenül tekintélyellenesek és öntörvényûek. A házat karakterizáló napvitorlák árnyékolják
és egyben öltöztetik is az épületet

Vezetõ tervezõ
Nagy-Miticzky Szabolcs
Építész munkatárs: 
Sárkány Bence –
TÉR Alkotó Stúdió
Mûvészeti tanácsadó:
Városi Gábor
Kerttervezõ:
Szõke Katalin
Kivitelezési vezetõ:
Lõrincz Gergely
Tervezés éve:
2010
Építés éve:
2012-2013
Hasznos alapterület:
400 m2

állítja párba. Az épület számos pontján térnek vissza idézetek, utalások egy tibeti
mantrából, mellyel egy más irányú figyelem
is teret foglal magának a házban. A teljesüveg falakon át közvetlen módon megélhetõ
természet változásainak évszakról-évszakra
nyomon követett elmozdulásai komolyságot is
behoznak ide. Mint afféle memento mori, az
õszi hulló levelek, a tavasz sarjadó fûszálai,
ragacsos rügyekbõl kifordulni vágyó üde
levélkezdeményei egy az egyes idõléptékben
figyelmeztetik a ház lakóit. Érdemes a falakba öltöztetett derût megõrizve élni. Az életöröm fontosságát súlyán kezelni. Majd mind-

ezt a tudást a halálra félelem nélküli tisztelettel
gondolva ellensúlyozni. Mert ez is ott van
ebben a lendületes életszeretettel megvalósult
házban. Ott a részleteiben, anyagaiban, tereiben, hol itt-hol ott kifutó teraszain.
Ha mindez nem lenne így, ez a ház csak
egy ház lenne. Jó ház, de nem mûalkotás,
amely egy mûvész keze alól kikerülve óhatatlanul több önmagánál. Több a funkciónál,
melyet tereivel szolgál, megold. Több az építészet önreflektív utalásainál, melyekkel egy
hagyományos építész magát az építészet
világán belül elhelyezni szokta. Ám ez a ház
jókedvû-komoly mûalkotás. És pont.

37

PREFALZ

KIVÁLÓ MINŐSÉG A KIEMELKEDŐ KREATIVITÁSHOZ
A PREFALZ sokoldalú szín- és formavilága imponáló, előnye könnyen megmagyarázható: Az alumíniumból készült PREFALZ
hajlékonyabb, mint a legtöbb hasonló korcolt anyag, ezért könnyebben formálható. Ebből adódóan számtalan olyan kialakítási
lehetőség kínálkozik, ami más anyaggal aligha lenne lehetséges. A hajlékonyság abszolút nem árthat a lakkminőségnek,
ezáltal a homlokzat garantáltan tartós, amíg a ház áll.100% alumínium. 40 év garancia.

PREFALZ patina zöld

TETŐ | HOMLOKZAT | NAPELEM

WWW.PREFA.COM

A szürke mögé rejtett árnyalatok
Családi ház Óbudán
Óbudán? Családi ház? Az az Óbuda éppenséggel a Rózsadomb alja, egykori sváb szõlõsgazdák
településhelye, az egyedülálló színész családja pedig a süldõ labrador és egy macska.
már csak örök dilemmám jöhet: mennyi tartozik egy magánházból az utca népére?

Ezek

után

Szöveg:
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Építész:
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Fotó:
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A dilemma rögtön oldódik, amikor meglátjuk
a szabálytalanul szabályos szürke homlokzatot – vitán felül ez a zárt utcasor legeredetibb foltja. Pedig nem erõlködik, kifejezetten visszavesz, csupán a szürkébe ágyazott
kísérõszínekkel csap oda a magyar utcaképek folyamatos vakolathiánnyal vagy ritkábban fagyiszínekkel támadó szokásainak.
Nyoma sincs a kivagyiskodásnak, még egy
egyénieskedõ erkélykorlát – sõt erkély sincs.
(Nyilván, mondhatnánk erre hûvös józansággal, hiszen a ház egyszintes, de tudjuk hol
élünk és láttunk mi már karón varjút, számosat.) A homlokzat tehát nem dicsekedni,
inkább elrejteni akar, különös tekintettel arra,
hogy ha nem így tenne, az utcáról simán be
lehetne látni. Így aztán az ablakok nagyobb
darabja kifelé vakfolt és csak befelé enged
fényt, a kisebb keretek sárgája és kékje, illetve az ajtó pirosa viszont uralja az összképet.
A magánházak örök dilemmája ugyebár
az, hogy hol kezdõdik, illetve hol végzõdik
a privátszféra, mennyire költözhet ki a tulajdonos egyéni ízlése a mindenki által használt
utcára. A kívülálló itt elsõsorban a környezethez mért szokatlan színeket és/vagy visszafogottságot veszi észre – lesz, akinek a szürke
tûnik majd harsánynak, lesz, akinek az élénk
kísérõ színek, nekem éppenséggel csak a környezõ házak formai kakofóniáját emelik ki.
Amúgy békés, domboldali utca ez, még mindig számos földszintes szõlõsgazda házzal,
az új tehát természetesen illeszkedik. (Ugyan
ebbõl már semmi sem látszik, de valójában
ikerház – csak éppen az egykori kõmûvesmester háza másfelé fejlõdött, mint manzárdos
kutyaólablakokkal megemelt ikertestvére.)
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Körbejárható kortárs tér kortárs képekkel - a pécsi évek emlékeként az elõtérben egy korai Pinczehelyi Sándor kép...

Borz Kovács Sándor legendás, a hetvenes évekbõl való Vargánya lámpacsaládja több változattal
is felbukkan - itt az ebédlõasztal fölött, állólámpaként pedig az ablak melletti jobb sarokban
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A fehér falakat pirosak, kékek, zöldek keretezik

Az ebédlõt és nappalit tagoló beépítésben mûködik a kandalló - a másik oldalon ülõpadkával
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A belsõt tagoló üvegfalú kopolitblokkban a gardrób és a fürdõ kapott helyet

Már bent vagyunk és a következõ felmerülõ
kérdés, hogy mennyi van jelen a tervezõbõl és
mennyi a terveztetõbõl? Akár az is lehet, hogy
sokat vitatkoztak, de ebbõl semmi nem látszik.
Pontosabban maga a tervezés sem szúr szemet
sehol, sikeresen háttérben marad. Nincs semmi
különösebb fakszni, szép, világos, összefüggõ
a tér, ha voltak is kényszerek, azok nem
érezhetõk: se nem beszorítottan kicsi, de nem is
egó-hosszabbítóan nagy. A zömök L-alakot az
alaprajzon a terasz majdnem négyzetté egészíti ki – az udvar minimális, viszont a zölddel befutott térfalak szinte beköszönnek a teraszajtón.
A belsõt csak részben töri meg egy (kopolit)
üvegfalú blokk (benne gardrób és fürdõszoba –
és a nappali tértõl részben leválasztja a hálót),
de azért vannak zugok is, keskeny átjárók.
A nyílászárókeretek élénk színei itt a fehér falakhoz tesznek hozzá – kék, zöld sárga és a legerõsebb hangsúly szintén a pirosé (ami
a beépített konyhafalból is visszaköszön).
Kortárs képek (de nem a lakberendezõ
által ajánlott trendi fajtából), tekintélyes
könyvespolc, õsjégszekrénybõl lett komód,
rajta a magyar designtörténet top százas
olvasólámpája (Borz Kovács Sándor legendás Vargánya lámpacsaládja a hetvenes
évekbõl, mely amúgy több darabbal is jelen
van) – és akkor már rég túllapoztunk a tervezõ és terveztetõ együttmûködésén. Sõt
lehet, hogy már egyenesen privatizálok: ez
egy nagyon szerethetõ élettér, és azért, mert
igazi. Mert több évtizedes akut kultúrafüggés nélkül ez nem jött volna ebben a formában össze, ez pedig már rég túl van a homlokzat, falak, térkiosztás hardverjén.
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Tervezõ: 
Tomay Tamás
Munkatársak: 
Mayer Brigitta, Szentgyörgyi
László
Bruttó összterület: 
kb. 120 m2
Tervezés:
2009-2012
Kivitelezés:
2012 nyara

Nagy dobás

Kocka a zsidónegyedben
Tavaly novemberben egy régi trafóházból
átalakítva nyílt meg a régi pesti zsidónegyedben egyre terebélyesedõ vigalmi zóna legfrissebb darabja. Az ugyancsak példásan

átépített Mika Tivadar-tömbbel átellenben,
a Kazinczy utca és a Gozsdu Udvar felõli
irányok metszéspontjában, a 400 bár és
étterem mellett született meg a Kocka.

Szöveg:
Káplár F.
Krisztina
Tervezés:
Minusplus
Építész Kft.
Fotó:
Bujnovszky
Tamás

A Kocka hûvös, ipari formái között játékos elemeket is találunk
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Az épület szürke-fekete alapkarakterét színes bútorok és fények oldják

Szinteltolásokkal kialakított, lépcsõkkel egybefûzött térkomplex

Látványkonyha és éttermi rész, háttérben a tetõteraszra vezetõ lépcsõvel

Az önálló épületben megvalósított tér- és
tárgykultúra a Minusplus fiatal tervezõinek
játékossággal kevert professzionalizmusát
dicséri. Csak a külsõ trafóházfalak maradtak
meg az eredeti épületbõl, melyhez lefelé
további szinteket kapcsoltak. Otthonos helyet
akartak, egy légtérben sok funkciót vegyítve,
klub jellegût. A design egységes és ipari:
üvegfelületek, látszóbeton és fém, szürke és
a fekete színekre hangolva. Így leírva az
érzet kemény, hideg, nagyon geometrikus,
a valóságban mégsem az. Szerethetõ és
barátságos enteriõr fogadja a betérõt,
köszönhetõen a kiegészítõ színeknek, anyagoknak (fának) és különösen a profi fénykezelésnek (világításnak). Hét, szinteltolással
kialakított, lépcsõkkel egybefûzött térkomplex
a Kocka, téregységei alulról felfelé: -2: tánctér,
-1: bár, 0: bejárat, +1: kávézó, +2: ruhatár,
+3: étterem, +4: tetõterasz. Az egész annyira erõs és egységes vizuális élményt ad,
hogy nehéz egyesével kezelni a különbözõ
részeket; mégis vegyük sorjában. A fogadószintet betonnal, csempével kialakított,
szõrbúrájú függõlámpákkal megvilágított italpult uralja, hátterében hatalmas, a kerthelyiségre nézõ üvegfal. Errõl a szintrõl le és fel
lépcsõsor indul. Felfelé lépcsõzve a csupasz
falak közt egy kávézó karakterû szintre
érünk. Látszóbeton felettünk, mellettünk, alattunk, ám keveredve a Kazinczy utca köztéri
és a kockabéli állólámpák fényei: enyhül,
„puhul” a betonkeménység. Egy szinttel feljebb a ruhatár, amely lényegében átvezet
a „minimál minimálja” jellegû, látványkonyhával kialakított éttermi részre. A falakon,
mint sok helyütt a térben, felmérési adatok
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Lepillantás a fogadótérbõl a bárba

Futurisztikus tánctér a -2 szinten

A Kocka bástyaszerû tömege a Kazinczy utca felõl

láthatók (hol a tengerszinthez viszonyított,
méterben kifejezett helyzetünket, hol pedig
az épületen belüli, a pinceszinthez viszonyított pozíciónkat.) vagyis semmi nem vonja el
a figyelmet a hely funkciójáról: a közös
étkezésrõl. Télen a dohányzók innen jutnak
fel a tetõteraszra, és bár a hely novemberben nyitott, nem nehéz elképzelni, hogy
tavasztól, jó idõben, Budapest legkeresettebb helye lesz a negyedet koronázó
Kocka-terasz. Lefelé haladva megtudjuk,
hogy e kubust geotermikus hõ fûti, ettõl még
közelebb kerül szívünkhöz a Kocka. A tánctér elõtti szint a báré, a tánctérre vezetõ lépcsõsor homlokfalának, majd a tér határolóinak pontvilágítással kreált, origami-hangulatú
fali panelei határozottan futurisztikus, spaceélményt kölcsönöznek az alagsori belvilágnak. Mindezt csak fokozza a külsõ homlokzaton
január közepén kialakított, beüzemelt videomapping (homlokzati vetítés), ami talán/remélhetõleg állandó látványosság marad.

Generáltervezés és belsõépítészet: 
Minusplus Generáltervezõ Kft.
Alexa Zsolt, Rabb Donát, Schreck
Ákos, Molnár Tímea, Turai Balázs,
Kis Ferenc, Pap Szabina
Arculatterv:
Oroszlány Péter
Tervezés és kivitelezés:
2011-2013
Alapterület (tetõterasszal):
kb. 600m2
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5

Metropolis

Cseh Dániel saját megfogalmazása szerint: „nem létezõ tereket hozok létre valós részletekbõl, analóg módon, amivel a fotográfia médiumát érintõ kérdéseket
(hitelesség, manipuláció, stb.) is megfogalmazom.” Tömör összefoglalása ez egy
munkamódszernek, ami egyaránt teszi kritika tárgyává a vizuális ingerekkel, képi információkkal elárasztott befogadó felszínességét, illetve a technikai képzetlenségét. A fotográfus lakóhelyének környékérõl begyûjtött minták (közel ötszáz
különbözõ panelhomlokzat-elem) újrarendezésével, analóg technikával hoz létre
részletgazdag textúrákat, vagy az azokat megvilágító fényhatásokat, miközben
az alkotó-manipuláció-befogadó érzékeny viszonyhármasát vizsgája. (mj)

Nevek és árnyékok
Utcagaléria Veszprémben
Tulajdonképpen

örvendetes a tény, hogy egy vidéki nagy-

város önkormányzata utólag ugyan,
köztérfejlesztésbe kezd.

Történt, hogy a Veszprémben százötven
milliós költségen felépült Budapest utcaJutasi út keresztezõdése alatt húzódó gyalogos aluljáróból köztéri galéria lett. Vagyis
a PannontervVeszprém (Halász István, Varga Balázs) tervei alapján felépült az új
csomópont, aminek látványát hatalmas,
ívelt betonfelületek dominálják. Nehezen
szerethetõ, méretes mérnöki mûtárgy jött
létre. Léptékét a helyi ember bajosan tudja
a belváros közeli szituációhoz igazítani.
Nem meglepõ, hogy a zömében formatervezõkbõl álló Városi Tájkép Csoport
(VTCS) alkotóinak koncepciója a tér humanizálására törekedett. Tették mindezt úgy,
hogy egyfelõl a város kulturális vérkeringésébe kapcsolták a projektet, másfelõl
annak architektúráját is „átírták”. Eszközül
a falfestést választották, rokonítva elkép-
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de mégis kreatív

Szöveg:
Kutor Elvira
Terv:
Szöllõssy
Barbara,
Pyka Zsolt,
Széles Orsolya
Fotó:
Bujnovszky
Tamás

zelésüket a tagek, graffitik aluljáróvilágához. Maga az utcagaléria névadó mûvésze,
Szilágyi „Lackó” László underground kifejezési mó djával is p árhuzamb a állít ható a falfestés. Végül a városban élt,
további több tucat mûvész nevét, illetve
a Vass-gyûjteményt idézi meg a VTCS koncepciója. A látványvilág geometriai tervének fontos része az aluljáró épített szerkezete, annak vetett árnyéka adta geometria.
A festett árnyékok torzított, megnyúlt sávmintázatot alkotnak a falakon, egyfajta vizuális játékra hívva a járókelõ-nézõt
valós és festett árnyék között. A festett
árnyék statikus, a valódi viszont állandó mozgásban van, ez adja a galéria folyton változó képét. A nyersbeton falakon
a festett minták hálója rendhagyó kontrasztként ad sajátos arculatot az utcagalériának.
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C-moll mise Gyálon
A Sauflon Innovációs Központ épülete
Ha van der Rohe ellátogatna Gyálra, elégedetten gyújtana vastag szivarjára
az iparcsarnoksorba bújtatott kontaktlencseüzemben.
bene, a fény a szilárddá lesz és a szilárd fénnyé.
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A kevesebb több. Nota

Hogy

is van ez?

Szöveg:
Szépvölgyi
Viktória
Építész:
Földes László
Fotó:
Bujnovszky
Tamás

Az elsõ híd egy kisebb méretû tárgyalóba és egy kontaktlencse-próbáló szobába visz, a második és a harmadik pedig a fával burkolt konferenciatérbe

Ki hinné, hogy az M5-ös gyáli szakaszánál elterülõ ipari épületek egy gyöngyszemet rejtenek. 2013 decemberében adták
át, azt a Földes László és munkatársai készítette tervek nyomán létrehozott reprezentatív teret amelyet Sauflon Innovation Center néven ismer meg a világ minden tájáról
ideérkezõ, kontaktlencse-kereskedelemben érdekelt vállalatvezetõ. Meghívásos

tervpályázat alapján bízta meg a Földes
stúdiót a Sauflon brit anyavállalat angol vezetõsége. A csarnokban 2008 óta kontaktlencsegyártást folytató magyar leányvállalat
sikeres tevékenysége további terjeszkedésre ösztönözte a brit vállalatvezetõket. Ahogy
a gyár termelékenysége gyarapodott, immáron 700 alkalmazottat foglalkoztatva, több
mûszakban, megjelent az igény, hogy ezt

a prosperáló mûködést érdemes megmutatni
a kereskedõknek is. Ezzel a célzattal született
pályázat a gyárral azonos épületben létrehozandó Innovációs Központ megalkotására.
Visszaköszön itt Földes László Pethõ Lászlóval közösen jegyzett, 2002-es pilisszentiváni W.E.T. innovációs központjának térbeli
koncepciója, ahol szintén nagy belmagasságú átrium fogadja az érkezõket, és a tárgya-

Az emeleten elhelyezkedõ 32 fõs konferenciaterem

3

A zordon ipari csarnok szûkös bejáratát számûzte a Földes stúdió és helyette 9,95 méter magas üvegfalat alakított ki az Innovációs Központ látványos antréjaként
Az emeleti tárgyaló eredeti világítótestei adnak többletet a térhez

ló, illetve egyéb terek ennek oldalán kaptak helyet, hidakról elérhetõen. Ugyanígy
hozzátartozik az elõképekhez a Földes
stúdió által tervezett – az Octogon magazinban címlapon is szerepelt – Vulkánház
(OCTOGON 2013/3), ahol az egyes
kiállítóterek az öt emelet magasságban megnyitott átrium különbözõ oldalain „lebegnek”, dobozokba zárva. A gyáli
innovációs központ esetében azonban
a korábbi munkákon túlmutató eredmény
született, Rohe-i értelemben mindenképp.
Maga a téma ihlette ugyanis a tervezõket
arra, hogy a kontaktlencsérõl kialakult
képet enteriõrré fogalmazzák. Épp úgy
része a koncepciónak a tisztaság, átláthatóság, mint a fény szilárd anyaggá való
komponálása. Ennek érdekében az elismert üvegszobrászt, Bojti Andrást vonta
be a munkába a Földes stúdió, aki nem
csak az egyedi üvegfelületek megtervezésében vett részt, de mûvészként a reflexiók mikéntjét is befolyásolta azzal, hogy
bizonyos esetekben az üvegek megdöntötten kaptak helyet a falon, így a tér és
a visszatükrözött képek is teljesen új
dimenzióba kerülnek. Erre tett kísérletet
Moholy a Fény-tér modulátorral, Rohe az
általa használt víz- és kõfelületek kombinálásával. A Saulfon Innovációs Központban
a mûvészi szinten megter vezett üvegfelületek az ipari mûgyanta vízszerû csillogásában magasztosulnak fel, amelyet
Játékosság és letisztultság egyszerre jelennek meg a térben, amelyhez nagyban hozzájárulnak a Bojti András,
üvegszobrász által tervezett reflexív felületek

4

5

A homlokzati fal és a mennyezeti, lamellás felülvilágító egyaránt fénnyel töltik meg a hosszúkás alaprajzú átriumot. Az emeleten, a konferenciaterembe vezetõ hidak mellett nyújtózik egy, a rendezvényeket kiszolgáló asztal, számítógépekkel

tovább fokoz a bejárati üvegfal mennyezetig nyújtózó nyitottsága és a mennyezet
üvegén át beömlõ természetes fény.
A visszatükrözött képek irrealitásában
fürdõzik a látogató, bizonyos pontjairól
a térnek egymás fölé tükrözõdik vissza az
utcán elhaladó kamion képe, a fogadótér lila székei, a látogató lába és a konferenciatér doboza. A hajtogatós gyerekkori
füzetet juttatja eszembe, amikor az elefánt
lábhoz kacsa testet és krokodil fejet választottam. Mindehhez a játékossághoz köntös
az éteri tisztaság, szinte hallani az úr hangját. Mintha Mozart c-moll miséjének szoprán szólója csendülne fel.
Számos integrált, intelligens megoldásban rejlik a tér
sikere, ezek közé tartoznak a visszhangot korlátozó akusztikai gipszkarton-panelek, a falakba integrált fûtés és hangszórók, a különbözõ üvegek és egyéb
felületek találkozásánál látható, kidolgozott csomópontok, valamint a vizesblokkok és a gyárba átvezetõ ajtó
paravánszerû elrejtése a földszinten

Felelõs tervezõ:
Földes László
(Földes és Társai Építésziroda Kft.)
Munkatársak: 
Csûri Johanna, Holics Tamás
Egyedi üvegfelületek: 
Bojti András üvegmûvész
Hasznos alapterület:
741,4 m2
Tervezés éve:
2012
Átadás éve:
2013
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Az építészet és
technika vezető szakvására

Ahol a design a
technológiával
találkozik.
Nemzetközi design újdonságok,
jövőbemutató, energia-hatékony
megoldások és építőipari szoftverek
állnak a világ legnagyobb
világítás, elektrotechnika, ház-és
épületautomatizálás szakvására
fókuszában. Győződjön meg
az energia megtakarításának
ökológiailag és gazdaságilag is
ésszerű eljárásairól! A témánként
összeállított, szakértők által vezetett
körbevezetések inspirációval
szolgálnak a tervezők számára.
Frankfurt am Main
2014. március 30. – április 4.
www.light-building.com
jbenko@fhconsult.hu
Tel.: 325-5330

Folyamatos jövo
A Market Építo Zrt. új székháza
Úton

útfélen szembejön egy tõmondat, aminek tömörsége, sarkossága valahogy mindig betalál.

„Építeni

szeretünk.”

Ezt

állítja magáról a

ugyanakkor általános értelmû mondás.

Market Építõ Zrt. Személyes,

megszemélyesített, erõs,

Nincs apelláta. Az elmúlt szûk két évtized épületeit elnézve

sokféleképpen értelmezhetnénk, elemezhetnénk, hogy mi is van emögött a mondat mögött. Létezik

Szöveg:
Martinkó
József
Építész:
Kis Péter,
Keszthelyi
Kristóf,
Dobrányi
Ákos
Megbízó:
Market Építõ
Zrt.
Fotó:
Greypixel
Workshop

azonban egy mûfaj, mûtípus, ami a legizgalmasabb értelmezõi keretet biztosítja az elemzéshez.

Tucatév alatt ötödik székházát építi a cég.
Nem mintha az elõzõkkel ne nyertek volna
el mindenféle fejlesztõi és építészeti díjat,
de a lendület, ami kurta szlogenjükbõl is
kiolvasható, illet ve a Market fejlõdése,
bõvülése újabb építésre sarkallta õket. Vegyük gyorsan sorra. Kocsis Ágnes (Schön
Építésziroda) és Schüller Ferenc tervei alapján 2001-ben építették át székházzá a Fõtáv
apró irodaházát a Bogdánfy úton, amit egy
újabb emelettel bõvítettek ki a 2005-ös,
második ütemben (Dúzs Sándor-Schön Építésziroda). 2008-ban a Schön Építésziroda
pályázatot nyert egy újabb székház tervezésére a II. kerületbeli Millenárison (Schön
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József – Schön Építésziroda, Kéner Tamás –
dpi), amibe végül nem költözött be a cég,
hanem 2009-ben a Bojtár és Kunigunda
utca sarkán felépítették azt az ötszintes irodaházát, amirõl a kritika szuperlatívuszokban beszél azóta is. Vezetõ ter vezõje
a jelenleg Ausztráliában élõ Dúzs Sándor
építész, aki az ipari, városszéli környezetben
úgy anyaghasználati és design szempontból, mint szerkezeti értelemben világszínvonalat produkált. Ettõl az épülettõl háromszáz méterre, látótávolságban, ugyanezt
a minõséget célozta meg az új tervezõcsapat,
következésképpen a két épület párhuzamos
elemzése kézenfekvõnek tûnik.

Tévedés volna azonban a Market 5.0 irodaházat puszta átiratként értelmezni. Az
elmúlt öt évben ugyanis paradigmaváltás zajlik, ami a kortárs építészetet, fõképpen
a válságnak leginkább kitett régióit érinti.
Más alkotói attitûd, az ezredforduló felhõtlen
optimizmusához képest elemzõ belátás jelent
meg a tervezõi piacon. Hogy mit is kell érteni ezalatt, az az épület fõbejárata elõtti
kisebb, egyfajta kapuzatot formáló kiszolgálóépület elé érkezve azonnal kiderül.
Ezen ugyanis megjelenik egy szinte gyalulatlan deszkákból rótt béllet, ami a grafitszürke
perfekt fémborítás mellett ellenpontként
hat. Nem humanizálni, lágyítani próbálja

Az iroda körüli környezet, a szobrok és a kerttervezés
rendkívül magas színvonalú. Elegáns a bejárati szélfogó
üvegszerkezete

Nyitott, üvegezett sáv fut végig az épület lábazati részén.
Ez egyfelõl lebegõ hatást kelt, másfelõl az asztaloknál ülõ munkatársaknak zavartalan kilátást biztosít

A melléképületen átvezetett kapuzat fa bélletet kapott
A hatalmas léptékû belsõ teret bátran befüggesztett egyedi lámpatestek tagolják

a funkcionalista megoldást, hanem olyan
kísérõ szólamként jelenik meg a fõ akkordmenetben, ami lényegi állításokat tesz. Ez az
állítás azt az egyensúlyt írja le, ami a technokrata, mérnöki szerkezetet, az irodai funkciót humanizálja, gazdagítja, egyedivé teszi.
Ilyen elem a kert, és benne Szõke Gábor
Miklós szobrai. De ilyen elemnek hat az irodai térben megjelenõ kanapé-sziget, bambuszliget is. Ugyanerrõl a tõrõl fakadnak a konkrét recycling-megoldások. Gondolok itt a tárgyalóként funkcionáló vasúti konténerekre,
a raklap-átiratokra, a bejárat mellett megjelenõ kantin asztalaira, amit az FTC-pálya
régi reflektoraiból alakítottak át, végül a zsalutáblából és építési állványból szerkesztett mosdópultokra, rézcsövekbõl alakított
kifolyókra. Sõt, maga a teljes irodaépület
magán hordozza az újrahasznosítás, újratervezés innovatív gesztusait. Ha jobban
megnézzük, akkor egy hagyományos üzemcsarnok szerkezeti elemeit látjuk, ami azonban úgy alakult át, hogy valóban elegáns és
fiatalosan lendületes legyen. Vagyis az indusztriális részleteket mellõzve, a munkatársakra
szabott, igényeikhez alakított munkateret
látunk. Ennek eleme az is, hogy a hagyományos lábazat, illetve nyílászáró-kialakítás
helyett, olyan üvegsávokat láthatunk, ami az
ülõ testhelyzethez idomul. A fehér munkaasztalok fegyelmezett sora egyébként is kön�nyed ritmust, levegõt visz a sötét tónusú padlózat, illetve a több helyen megjelenõ látszóbeton-síkok színvilágába.
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Burkolatlan gépészeti elemek eredményeznek izgalmas, indusztriális látványvilágot a belsõ terekben
Alumíniumhabból készült recepciós pult (készítette: Aluinvent Zrt.)

Hommage: régi FTC-pálya egykori reflektora üveges asztallá alakult át az irodaház kávézó-tárgyalójában
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A korszellemnek megfelelõ módon jelenik meg a recycling. Konténer tárgyaló, raklap pult a munkatérben
kanapés lounge-sziget és bambuszliget jelöli ki a irodabelsõ középsõ tengelyét

4

A z irodai térbe befüggesz tet t fehér
szoknyás csillárok, a mellékhelyiségek
nyersfa keretei és ajtói, vagy a recepcióval átellenes falon megjelenõ hatalmas,
arany keret es Puskás - Szé chenyi - Szent Györgyi portrék is a munkatér humanizált
karakterét hangsúlyozzák. De ilyennek hat

a vezetõk és a munkatársak folyamatos
vizuális kapcsolatát biztosító hajóhídszerû galériaszint, amihez hasonlót Norman
Foster londoni, Temze-parti irodájában láthatunk. Ebben a megoldásban nem a hierarchia, az alá -fölé rendeltség, hanem
a munkatársi kontaktus jelenik meg.

Annak ellenére, hogy a csarnok tere, léptéke lenyûgözõ, az új irodaházban járva lépten-nyomon az alkotó emberre alakított
gesztusokkal lehet találkozni. Néhány éve
Zimmermann Zsolt grafikus tervezte meg
a Market pálcikaemberes logóját, ami azt
szimbolizálja, hogy ez a cég a személyesre
koncentrál. Az iroda pontosan ugyanerrõl az
értékrendrõl beszél, más eszközökkel, más
léptékben, de ugyanolyan szenvedéllyel.

Építészet: 
PLANT - Atelier Péter Kis Kft.
Vezetõ tervezõk: 
Kis Péter, Dobrányi Ákos
Tervezõk:
Beke András, Romhányi Tamás,
Jeronimo Fanelli, Victoria Frenak,
Juhász Norbert, Hõna Orsolya,
Rohonczi Donát
Építész munkatárs:
Fenyvesi Virág
Épületvillamosság:
Artrea Kft – Üveges Zoltán
Tájépítészet:
Steffler István

Rézcsövekbõl, zsalutáblákból, építési állványokból áll a vizesblokkok rendhagyó bútorzata
Több kisebb-nagyobb szeparált tárgyaló található az irodaházban

Színes lépcsõfokok vezetnek fel a hajóhídszerû galériaszintre, ahonnan nagyszerû rálátás nyílik a központi irodatérre
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Hazai innovációs siker
Interjú Szabó Tamással, az Aluinvent Zrt. vezérigazgatójával
Évtizedes magyar kutatói, fejlesztõi munkájuk eredménye az egyedülálló, magas szilárdságú alumíniumhab. Új anyagról beszélhetünk
vagy inkább/pontosabban új technológiáról?
Dr. Babcsán Norbert tulajdonostársam – az Aluinvent Zrt. fejlesztési
igazgatója – érdeme ennek az új, minden korábbinál lényegesen kedvezõbb tulajdonságokkal rendelkezõ alumíniumhabnak a kifejlesztése.
Mi ezt egy új anyagnak tekintjük, ami mind fizikai tulajdonságaiban,
mind esztétikai értékében új, innovatív minõséget hordoz.
A Market Építõ Zrt. most átadott irodaházában látható egy
nagyszerû, az új anyagból készült recepciós pult, ami úgy tudom,
a 2012-ben alapított Aluinvent Zrt. referenciabútorának számít.
Mesélne e darab születésérõl?
Aktívan kerestük a lehetõséget, hogy demonstrálhassuk a technológiánk
elõnyeit a design alkalmazások területén, és erre a Market Zrt. munkatársaitól kaptuk meg elõször a lehetõséget. Az elkészült egyedi pult úgy gondolom önmagáért beszél, high-tech, de ugyanakkor organikus felületével
és formai megjelenésével speciális hangulatot varázsolt az irodaházba.

Pult a Market Építő Zrt. új székházában

Mik a közeljövõ további tervei?
Mivel a szabdalmaztatott technológiánk lehetõvé teszi a különbözõ
buborékméretû zárt és nyitott cellás alumíniumhabok gyártását is, az
elkészült habok tetszõleges felületkezeléssel is elláthatóak, és ezen
felül tûzállóak is, így az építészet és a belsõépítészet terén rendkívül
sokoldalúan felhasználhatóak. Nagyon sok megkeresést kapunk, kiállításokra is elvisszük a termékeinket, így minden remény megvan arra,
hogy az Aluinvent által gyártott alumíniumhabokkal egyre több helyen
lehet majd találkozni a közeljövõben. Tervezzük a termékpalettánk
további bõvítését, többek között szendvicspanelek gyártását is el fogjuk indítani a közeljövõben.
Bõvebb információ: Aluinvent Zrt., Web: www.aluinvent.com
E-mail: info@aluinvent.com

Min dolgozik?
Munkaközi

Gõzerõvel zajlik a Móricz Zsigmond körtéri Gomba épület rekonstrukciója. Az eredetileg Schall József tervei alapján 1942-ben átadott, jellegzetes, íves vonalvezetésû
ház átépítésén Szabó Levente DLA és Gyüre Zsolt vezetõ tervezõ illetve a Hetedik
Mûterem munkatársai dolgoznak. Rendkívül izgalmas látni, ahogyan Biri Balázs
lenyûgözõ fotográfiáin a bontás és építés legapróbb részletei is folyamatukban válnak láthatóvá. Küzdelmes építésrõl van szó, amit tûpontosan mutatnak be képek.
(További felvételek: http://gombahetedik.tumblr.com/)
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Wictec 50 SG, 5.5/20/5.5 íves üveg
íves finombeton homlokzatburkolat 40x80 cm elemmérettel
2 cm vtg. MDF belsõ párkány, teljes felületen PS ragasztóval
ragasztva, szín: matt fehér
5 cm habüveg belsõ oldali hõszigetelés teljes felületen ragasztva
új monolit vasbeton parapetfal
UV álló szilikon tömítés, szín: fekete
íves 2x4 mm vtg. ragasztott hõkezeléssel erõsített üveg, belsõ
réteg savmaratott
strukturális ragasztás
kültéri álmennyezet alsó síkja
meglévõ vasbeton szerkezet
Jaga padlókonvektor
2 mm porszórt alu lemez burkolat ragasztva, matt struktúrált
meglévõ belsõ betonfelület az épület belsõ konzollemezén javítva
festett Rigips Aquaroc cementlap ívesítve
meglévõ vasbeton födém
monolit gipszkarton álmennyezet
2 réteg modifikált bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni
szigetelõ rendszer
sötétszürke görgetegkõ (50/80mm) réteg
1,5 cm cementkötésû, természetes bazalt kõörleményt tartalmazó, magas kopásállóságú, csiszolt és impregnált homogén
terazzo padlóburkolat

min dolgozik?
A 2015-ös Milánói Expo magyar pavilonjának gyõztes terve az
egészség, a környezet és a fenntartható fejlõdés jelképrendszere köré
szervezõdve mutatja majd be hazánk tradícióit és kultúráját. Milyen
fõbb szimbólumokra épül a MALOM koncepcióterve?
GT: A malom úgy jeleníti meg közérthetõ módon a természet körforgását,
az energiaforrások ökologikus felhasználását, valamint az egyensúlyra
törekvést, hogy közben mindezek fontosságára fel is hívja a figyelmet.
A tömeg felsõ eleme tulajdonképpen egy esõvízgyûjtõ, ahonnan a lefolyó
víz energiája meghajtja a malomkereket, a forgó kerék látványa pedig
érzékelhetõvé, „átélhetõvé” teszi a víz energiáját a látogatók számára.
Ezek után a víz a „malomárokban” eljut a napelemekkel mûködtetett
napszivattyúhoz, amely újra a tetõre emeli, így biztosítva a folyamatos
körforgást. A ház tehát egy mûködõ malom, de esetében nem az õrlés
a lényeg, hanem a megújuló energia élményszerû megjelenítése.
Látványos, növekvõ búzamezõ formájában második szimbólumként a búza
is „kézzelfogható formában” jelenik majd meg a pavilon udvarán, és
a fejlõdõ búza látványa folyamatosan változó részévé válik a kiállításnak.
A harmadik elem pedig a kenyér, amely a pavilon belsejében a „magyar
konyha” kemencéjében sül és illatozik, megajándékozva a látogatókat
a világ alapvetõ élelmével.
A pályázati kiírás pontosan meghatározta a pavilonnal szemben támasztott elvárásokat?
HÁ: Igen, fontos szempont volt a fény központi szerepe a térben,
a természetes anyagok alkalmazása, a helyszíni összeszerelhetõség,

szétszedhetõség, szállíthatóság, valamint a terek sokrétû használhatósága.
A pályázati kiírás által felvetett szempontokon túl – ami a víz megjelenítését,
a magyar hagyományok megidézését: különösen az élelmiszerkultúra,
környezet és tájgazdálkodás, valamint a mezõgazdaság, és a minõségi
élelmiszerek fontosságát hangsúlyozta – mi nagyon lényeges szempontnak
tartottuk a „szûkszavú”, de mégis tisztán érthetõ építészeti nyelvezetet. Ez az,
amellyel egy nemzetközi környezetben érthetõ módon tudunk „mesélni”
a magyar sajátosságokról. Mindezekre találó válasznak tûnt a MALOM, mint
jól érthetõ szimbólum, ami az expó felvetései közül többet is magában hordoz.
A kiállítótér mellett kulturális rendezvénytérként, közösségi térként, találkozóhelyként is funkcionálnia kell. Milyen a tömeg belsõ elosztása?
HÁ: A pavilon 10 méter széles, 96 méter hosszú, és 12 méter magas
áttekinthetõ belsõ teret formál, ahol a hézagos deszkaburkolaton
beszûrõdõ fény különleges, szakrális hangulatot idéz. A zárt teret
igénylõ funkciók egyfajta ház a házban elv szerint kialakított, ugyancsak favázas szerkezetû belsõ „dobozban” kaptak helyet. Ezt az
elemet áttetszõ polikarbonát burkolattal láttuk el, így természetes, szórt
megvilágítás jut a helyiségekbe. A pavilon terében alakítottuk ki
a magyar konyhát kemencével, amely a rendezvények kiszolgálásán
túl, a magyar kiállítás szerves elemeként is funkcionálhat. Koncepciónk
szerint a tér és tömegalakítása együttesen a monokulturális
mezõgazdasági termelés helyett a helyi adottságok változatosságára
fókuszál, átlátható belsõ elosztása pedig flexibilisen képes befogadni
az expó különbözõ rendezvényeit.

Építész munkatársak: Mátételki Ákos, Kozák Barnabás, Schunk Tímea
Látványtervek: The Greypixel Workshop

min dolgozik?

Farsang Barbara
rovata

Szimbólumok játéka
Interjú Hutter Ákos és Getto Tamás építészekkel

Barna Architects
Sokatmondó visszafogottság
Interjú Kovács D. Barna építésszel

Több rangos mûvészeti egyetem építész karán tanultál, milyen tapasztalataid vannak az oktatási rendszerekkel kapcsolatban?
A MOME-én diplomáztam, és két évet tanultam a bécsi Universität für
angewandte Kunst egyetem építész szakán. Mindkét egyetemrõl elmondható, hogy magas szintû az építészképzés, ennek ellenére azt éreztem,
hogy a bécsi közösség sokkal integráltabb helyet foglal el a világ
építésztársadalmában. Egy szellemi mûhelynek a pragmatikus szemlélet
mellett a kreatív, rugalmas, problémamegoldó gondolkodást kell
elõsegítenie. Azok, akik ilyen hozzáállásra törekszenek, magabiztos
szakmai felkészültséget tudnak biztosítani a diákok számára.
Ennek a modernebb szemléletnek köszönhetõ, hogy inkább nemzetközi
pályázatokon indulsz?
Igen, lehetséges. Szerintem ez egy jó megmérettetési forma, és nem utolsó
sorban egy olyan verseny, ahol az építészeti értékek szem elõtt tartása
dominál. A Mongol Nemzeti Archeológiai Múzeum pályázata esetén
a mongol, japán, koreai, és kínai építészek mellett, ha jól tudom egyedüliként indultam Magyarországról. Nagyon megtisztelõ érzés volt, hogy
elnyertük az elsõ helyezést, és remélem sikeres folytatása lesz a történetnek.
A kiírás szerint milyen szempontoknak kellett, hogy megfeleljen az épület?
A tervezési helyszín az Ulánbátorban található Nemzeti park volt, ami
ugyan egy viszonylag nagy terület, azonban a meglévõ infrastruktúra
figyelembe vétele miatt igencsak leszûkültek a telepítési lehetõségek.
Koncepciónk mindenképpen a meglévõ infrastruktúra integrálására alapult,
a területre bevezetõ promenád és kiváltképpen a szökõkút elhelyezkedése,
jó szervezõ pontnak bizonyult a terv kialakításában. Továbbá, a pályázati
kiírásban részletes követelmények szerepeltek a kiállító terek rendszerével
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és az elhelyezésre kerülõ mûtárgyak méretével és típusával kapcsolatban.
Ezeket az adatokat informálisan feldolgoztuk, és a követelmények szem
elõtt tartásával alakítottuk ki az épületet.
Fellelhetõek valamilyen ázsiai építészetet meghatározó jegyek a koncepcióban?
Az ázsiai építészeti terveknél gyakran merül fel az igény az adott
országra jellemzõ szimbólumok megjelenítésére, ami egyébként sokszor
kihívás elé is állítja az építészeket. A Mongol Nemzeti Archeológiai
Múzeum tervezésének kezdeti stádiumában két fontos analízist vettünk
figyelembe: az egyik Mongólia különleges építészettörténeti hagyománya,
a másik a téli évszak, hideg, szeles, extrém idõjárási viszonyait okozó
szibériai anticiklon. Ezeket a fontos helyi tényezõket elõtérbe helyezve egy
olyan megoldásban gondolkodtunk, amely egyszerre veszi figyelembe
a hely szellemének sajátosságait, valamint az idõjárás okozta próbatételeket. A cél egy könnyen átlátható térszervezés volt, ahol az íves tömeget
helyenként megszakító „utak”, védett közösségi tereket, bejáratokat hoznak
létre az épületegységben. Az archaikus formák összhangban jelennek
meg a hely építészettörténeti eszméivel, de nem használtunk egyértelmû
jelképeket. Úgy látom, hogy a bíráló bizottság fogékony volt a sokatmondó visszafogottság értelmezésére, ezért sikerült jó eredményt elérni.
Milyen visszajelzéseket kaptál?
Nagyon jól esik az érdeklõdés az épülettel kapcsolatban. Mongóliából is
többen felkerestek, valamint egy dokumentációs kisfilm is készül az elsõ
három helyezést elért terv bemutatására a mongol televízióban. Összességében elmondható, hogy pozitív visszajelzéseket kaptam a tervrõl, és úgy
hallottam, hogy kint is elnyerte a tágabb publikum tetszését.

SPORAARCHITECTS:
Vadász Orsolya, Hatvani Ádám, Dékány Tibor,
Henrik Ceccaroli, Tarcali Dávid, Pásztor Bence,
Jelena Mihalek, Várhidi Bence

Különleges párbeszéd
Interjú Hatvani Ádám építésszel

Bodø, Norvégia egyik fontos északi központja, kiemelkedõ logisztikai, kulturális és turisztikai centrum. A meglévõ Városháza építészeti
arculata, funkcionális kialakítása mára elavulttá vált, így a rehabilitációjára kiírt nemzetközi tervpályázat jelentõs átalakítását tûzte ki céljául. A kiemelt megvételt nyert tervetek koncepciója mennyiben vette
figyelembe, hogy a tömeg történelmi szempontból jelentõs emléke
a környezetének?
Teljes mértékben figyelembe vettük, hiszen átadásával fejezõdött be
a 60-as években Bodø II. világháború utáni újjáépítése. A régi városháza
tehát szimbólum, a város újjászületésének szimbóluma. Koncepciónk
lényege éppen ezért ennek a múltnak a folytatása, a meglévõ épületegyüttes megtartása, és kiegészítése modern, kortárs eszközökkel. Az új
rész tömegalakításában követi a hagyományos építészeti formákat,
átértelmezi, aktualizálja, és a helyszínre adaptálja azokat. Kettõs külsõ héj
fogja össze az új szárnyat, így transzparens, egységes arcot mutat a város
felé. Belsõ szerkezete helyenként leválik a külsõ burokról, szabálytalanabb,
tagoltabb, ki-be ugráló tömegével barátságos, jól berendezhetõ irodatereket nyújt, amely maximálisan követi a város léptékét. A két héj között
kialakuló átmeneti terekben temperált zöld szigetek, télikertek alakulnak ki,
ezek az északi, kevés külsõ zöldfelülettel rendelkezõ közterekkel szemben
valós alternatívát nyújtanak az elmélyülésre és a rekreációra egyaránt.
Egyébként ez a kialakítás, az északi éghajlaton nagyon sokat segít az
épület hõháztartásában is. Gyakorlatilag az épület kap egy transzparens
kabátot, zöld zsebekkel. Ez a transzparens homlokzat fontos része
a koncepciónak, hiszen általa érzékeli a ház a külvilág megismételhetetlen változásait, ami az északi környezet egyik meghatározó eleme.
Az év nagy részében olyan a fényhatás, mintha átmenet nélküli
állandó napfelkelte vagy naplemente lenne. Ez a különleges párbeszéd a koncepciónk egyik alappillére.

A tömegalakítás, és az anyaghasználat mennyire illeszkedik a tradicionális norvég építészeti szemléletbe?
A Városháza formavilága a norvég és az északi konvencionális faépítészet
egyszerû magas tetõs épületeinek kortárs átirata, amely szervesen
illeszkedik a város sziluettjébe. Egyébként az épület tömege értelmezhetõ
egy jéghegyként, vagy egy havas hegycsúcsként is, ahogyan az a zsûri
értékelésében is elhangzott. Ezt a szimbólumot Bodøban nem kell
magyarázni, az egyik legszebb fekvésû északi város, fjordokkal, nagyon
látványos és jellegzetes alakú hegyekkel körülvéve.
Miben tért el a térszervezésetek a többi pályamunkától?
A többi pályázat, köztük az elsõ díjas terv is, elsõsorban egy tömegben
gondolkodott. Mi a meglévõ városháza tömegét egy nyitott, belsõ udvaros
kialakítással folytattuk, így az épületszárnyak között létrejövõ átrium egy
nyitott köztérré válhat. A legtöbb pályázat homlokzati lyukarchitektúrával
operált, a mi tervünk esztétikus üveghomlokzatot javasolt, ami egyrészt
jelképezi a városháza transzparenciáját, másrészt kommunikál, játszik
a fénnyel. Ez itt, a sarkkörtõl északra nagyon fontos része az épületek érzékelésének. A külsõ és a belsõ tér viszonya múlik ezen, hiszen az épület így
a gyönyörû természeti környezet részévé válhat: télen az állandó napfelkeltének és naplementének, nyáron pedig a fehér éjszakáknak.
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Közösségformáló ero
Interjú Jakab Csaba építész és Márton László Attila
belsoépítész iparmuvészekkel

A 2014. évi Velencei Nemzetközi Építészeti Biennále magyar pavilonjában az „Építés – Az építés folyamata, ember- és közösségformáló
ereje, hatása az épített környezetre” címû kiállításuk kerülhet megrendezésre. Mit jelent ez a megfogalmazás pontosan?
JCs: A Biennálé központi témájához csak „szõrmentén” kapcsolódva
magát az ÉPÍTÉST – a maga hétköznapi valóságában – szeretnénk
bemutatni a pavilonunkban. Az ÉPÍTÉS közelíti egymáshoz az embereket:
az eltérõ kultúrákból érkezõk, a laikusok és a szakma vájt fülû látogatói,
a fiatalok, illetve a keresõ zarándokok egyaránt közelebb kerülhetnek
egymáshoz és az építészethez. Épülhetnek a bemutatott folyamat, és az
a köré szervezett kiállítás élményeibõl és tanulságaiból. Ez a magatartás
segíthet mindenkinek megérteni az építészhivatás napi gyakorlatban
megjelenõ, örömteli szolgálatként értelmezett szakrális erejét.
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Mit jelent a gyakorlatban a Kárpát-medencei modell bemutatása?
MLA: A jelent a változatos koncepciók mentén formálódó építõ-kalákák
jellemzik szerte a Kárpát-medencében. Míg a korábbi, elméleti síkon
folyó építés – alapfogalmak értelmezése – mára kézzelfogható,
funkcionáló, a tájba illesztett építményekben ölt testet. Ezek az építések
már nem csupán a tájépítészek, építészek intellektuális kalandjai, hanem
legtöbb esetben történetek, a különbözõ helyekrõl jövõ, különbözõ
indíttatástól vezérelt emberek közös alkotásai. Változatos, de jól
megragadható formái alakultak ki ezeknek az ÉPÍTÉSEKNEK. Fontos
jellemzõjük, többnyire közös vonásuk, az emberformáló és
közösségépítõ erejük. Ezeknek az eseményeknek bemutatásra érdemes
folyama van: az alapanyag elõkészítésétõl az alkotáson át
a kész mû átadásáig, amelyhez számos esemény, fõzés, táncmulatság
stb. kapcsolódik. Ez sem nóvum, „építész úri huncutság”, hanem egy
korábban létezõ – majd sokáig csak lappangva továbbélõ –, a szoros
emberi kapcsolatokra építõ alapból eredeztethetõ.
A folyamat mára egy magasabb szintre emelkedett. Ez jól példázza azt,
hogy a modernitás korán és a posztmodernen túl is van élet. Egyre több
olyan történettel találkozhatunk, ahol alulról szervezett módon, egy
csoport áll össze, és közösségi munkával hoz létre nem egyszerûen
épületet, építményt, hanem olyan közeget, amely élettel tölti meg az
építészeti keretet. Itt a mûépítészeti környezet sok esetben sérült és
csonka, a vájt fülû esztéták által kritizálható, de ez a valóság. Mi éppen
ezért úgy gondoljuk, hogy a 14. Velencei Nemzetközi Építészeti
Biennálén ezt a KÁRPÁT-MEDENCEI MODELLT érdemes és kell bemutatni.
Az ÉPÍTÉST – a pavilon központi terében, a maga valóságában a három
KAPU helyszínen – akár a látogatók bevonásával – történõ felépítésével
szeretnénk megjeleníteni. Az ehhez kapcsolódó kiállítások pedig
a spontán építés példáit (Kunkovács László fotóin keresztül), a magyarországi építészképzés építés-kalákáit (tablók és filmek formájában), illetve
az általunk kiírandó Kapu ÉPÍTÉSI pályázat tervanyagát ismertetik.
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Az építészetrõl mindenkinek van véleménye,
ismerete viszont annál csekélyebb. Hogy men�nyire sikerült a Holnap kiadónak Az építészet
mesterei sorozat egyre bõvülõ kötetei nyomán
változtatni ezen – induláskor ugyanis ez volt
a cél –, nem tudom, mindenesetre a most megjelent Lajta Béla monográfia, jó marketinggel
megtámogatva abszolút alkalmas lesz erre.
Nem véletlenül. Gerle János és Csáki Tamás
közös munkája hosszú és alapos kutatómunka
eredménye, fájdalom, hogy Gerle már nem
élhette meg a könyv megjelenését. Lajta
életmûve pályaíve miatt különösen érdekes,
hiszen rövid, mindössze másfél évtized alatt –
folyamatosan vizsgálva az aktuális nemzetközi stílusirányzatokat, valamint a magyar népi
építészetet – a historizmustól egészen az expresszionista funkcionalizmusig jut el. Továbbá,
és a kötet erre is részletesen kitér, elsõként újítója lesz az temetõ-mûvészetnek. Szöveg és
információerõs kötet született, bizonyára
a mérlegelés kérdése volt, hogy az írott tarta-

Lajta-univerzum

Gerle János-Csáki Tamás: Lajta Béla
Holnap kiadó, Budapest, 2013

lomhoz képest, különösen a képek, tervek
méretét tekintve illusztrációban kevésbé az.
Azonban fontos megemlítenem, Csáki Tamás
lelkiismeretes munkájának köszönhetõ, hogy
2010 óta épül a kétnyelvû (magyar-angol)

Lajta Béla Virtuális Archívum mely bõvülõ, óriási fotóadattárral bír. Ez is, miként a kötet
hazai viszonylatban úttörõ vállalkozások.
MSz
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Mi az Építész Szakkollégium?

87,7 m³ (fõszerk. Tóth Katalin) BMGE Építész Szakkollégium, 2013 (megjelent: 300 példányban)

Különleges szakmai és mûvészeti események,
belsõ terjesztésû irkafûzött periodika, a Bercsényi 2830, adják azt a szilárd alapot, amelyen 1963 óta épül az Építész Szakkollégium
(ÉSZ) hallgatói lelkesedéssel, kreativitással formálódó intézménye. Három év (2010-13) eseménytörténete a tavaly év végén megjelent,
letisztult grafikával kivitelezett 87,7 m³ kiadvány. Frappáns, okosan választott címe az
ÉSZ mûtermének méretére utal, arra térre, ahol
bizonyára a Karon belül a legnagyobb az
1 m³-re jutó építészi gondolat és tett. Országos és nemzetközi kapcsolatok nyomán, hangsúlyozottan intermediális térben született elmélet és gyakorlatorientált projektek – köztük,

mintegy a Bercsényi 2830 hagyományát folytató Strike magazin születésének – pillanatai,
régi szakkollégisták visszaemlékezései egyaránt helyet kaptak e kötetben. Szövegek és
képek irigylésre méltóan sziporkázó, autonóm
közegnek mutatják az ÉSZ-t, gazdag hagyományokkal rendelkezõt (utóbbira különösen
az interjúk erõsítenek rá). Egyéb felsõfokú,
mûvészeti intézmények felé példamutató,
belsõ terjesztésû kiadvány. Egy-egy példány
talán még fellelhetõ az egyetem falain kívül
a FUGA-ban, a Rögtön jövök! Projekt galériában. + hamarosan online-is lapozható lesz.
MSz
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Mozgásban

Ildefonso Cerdà (ford. Farkas Ildikó, Bajnai László, Ernhöffer Mónika): Az urbanizáció általános elmélete,
Scolar, Budapest, 2013.

A spanyol építész és teoretikus, Cerdà az
urbanizáció elméletét megteremtõ, 1867-ben
megjelent kétkötetes, egyenként 800 oldalas
munkája rövidített, kivonatos formában került
a magyar olvasó elé. A kötet, szerzõje szándéka szerint az urbanisztika tudományterületének alapjait fektette le, mégis csak lappangó hatást váltott ki a szakmabeliek között.
A pozitivista gondolkodásra és módszertanra alapozott, hatalmas elméleti és gyakorlati tudásanyagot felvonultató alapmû felfedezése nemcsak a következetes a társadalmi
egyenlõséget hirdetõ szemlélete miatt korszerû
a 21. században, hanem lényeges állomást
jelent a környezethez és a tervezéshez kap-

csolódó eszmetörténetben is. Emberiség történetét az urbanizáció történetével azonosítja
és a társadalom tökéletesedését annak térbeli
kivetülésének jobbítása függvényében képzeli
el. A tökéletesség nála fejlõdés, azaz konkrét
beavatkozások sorozatának láncolata, amely
tudatos és átgondolt terv szerint megy végbe.
Cerdà urbanisztikai elképzeléseinek nagy újítása a közlekedési utak és telektömbök koncepciójában rejlik. Vagyis a megkönnyített és
dinamikus mozgás, mint a város jellegzetes
vonása kerül gondolatainak középpontjába,
amely manapság még mindig aktuális problémája világszerte a városi fejlõdésnek.
Uhl Gabriella
5/5

Vigyázat! Törékeny!
Egy város entrópiája
szerzõ: Uhl Gabriella

Cyprien Gaillard: Az arany és tükrök városai, 2009, 16 mm-es film, 8’ 52” (állókép); fotó: a mûvész és Sprüth Magers, Berlin/London engedélyével; Mûcsarnok

Az entrópia mint tudományos szakkifejezés
az atomok rendezetlen mozgásának mértékét határozza meg, valamint az energia
átalakulási képességének jellemzõje. A kiállításban szereplõ videó-munkák a rend és
rendezetlenség ellentétes, ám egymást dialektikusan átszövõ fogalmát járják körül.
Míg a középkori városok rendezetlen térszerkezetükkel, átláthatatlan társadalmi
viszonyrendszerükkel, és éppen ebbõl adódó szabadságukkal jellemezhetõk, addig
a felvilágosodás szellemiségétõl áthatva
kezdtek hozzá a nagyszabású várostervezé-
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seknek és rendezéseknek, hogy a hagyományo s t e l e p ü l é s sz e r kez e t m e g b o n t va,
élhetõbb, tisztább, rendezettebb környezetet
teremtsenek az ott élõk számára. A kissé
utópisztikus elképzelések hívei úgy gondolták, hogy a tisztább térstruktúra megteremtésébõl egyenesen következik majd az
ott élõ emberek morális megújulása is.
A Stoschek gyûjtemény anyagából válogatott alkotások azonban éppen ennek az
ellenkezõjérõl árulkodnak. Egyrészt megmutatják, hogy a városba költözés remélt jóléte
még a 20. század végén és a 21. század

elején is vezérli az embereket, olyan élhetetlen külvárosok, nyomornegyedek kialakítására, újra és újra birtokbavételére kényszerítve
õket, amelyek létükkel és megjelenésükkel
radikálisan megkérdõjelezik a ragyogás és
csillogás nagyszerû üvegpalotáit, plázáit,
közlekedési vívmányait. Kifejezetten olyan
videókat válogattak össze, amelyek a városi
periféria életét dokumentálják, a mesterségesen kialakított rend következményeit tárják
fel. Cyprien Gaillard Gyesznyanszkij rajon
címû alkotása a rideg betonépületekbe,
mesterségesen képzett lakónegyedekbe

Clemens von Wedemeyer: Das Bildermuseum brennt (Lángoló múzeum), 20042005, háromcsatornás videóinstalláció 27’ (állókép); fotó: a mûvész és
a Galerie Jocelyn Wolff, Párizs engedélyével; Mûcsarnok

kényszerített emberek erõszakos reakcióit
mutatja be. Topográfiailag független, hogy
éppen Belgrádban, Szentpétervárott, Párizsban vagy Kijevben vagyunk, a fullasztó építészeti környezet és a társadalmi kiszolgáltatottságra adott agresszív válasz mindenhol
ugyanaz. A tehetetlenség, a megalázottság
és a lecsúszás konkrét és szimbolikus képe
jelentkezik Francis Alys Próba-sorozatában,
a felesleges és hiábavaló mozgással teremtve meg a bódéváros szélének reménytelen
helyzetét. A kivetettek és perifériákra vetettek városi életének bemutatása köti egybe
a mûveket. Járjunk akár Nápolyban, New
Yorkban mindenütt velük találkozunk. Tobias
Zielony Le Vele di Scampi 7000 fotográfiát
filmszerûen egybevágó sorozata nem a turisták által csodált Nápolyba kalauzol, nem
a romantikus zegzugos utcák történetét
meséli, hanem egy a környezettõl idegen
betonkomplexum életébe és haldoklásába
tekintünk bele. Haldoklik morális értelemben,
hiszen lakói, ahogy életüket, úgy magát az
épületet is elhanyagolják. Nem rendezett
lakássá, hanem bûntanyává alakítják, az
egyébként térszervezési szempontból átgondolt, bonyolult házat. Matta-Clark Városforgácsok és Tûzgyermek címû munkáiban még

Cao Fei: A jövõm nem egy álom, 2006, videó 20’ (állókép);
fotó (részlet): a mûvész és a Vitamin Creative Space, Kuangcsou engedélyével; Mûcsarnok

azt a lepattant New Yorkot tárja elénk, amelyet inkább irodalmi alkotásokból és kevésbé
vizuális munkákból ismerünk. Mintha ebben
a tekintetben a literatúra szókimondóbb lett
volna a szemérmesebb fotóval, filmmel szemben, illetve az építészeti remekek nagyszerû
látványa mindig is elcsavarta a vizuális
mûvészek fejét a felhõkarcolók árnyékában
élõ reménytelen, kivetett emberekrõl. Erõs
pillanatképeken vagy pontosabban felvételeken keresztül látjuk az alkotásokon a 20.
század második felének városi jelenségeit,
ha tetszik entrópiáját, amely azt a dinamikus
épülés-lebomlás folyamatot jellemzi, amely
a város szövetén állandóan és folyamatosan
végbe megy. Míg a jól szervezett, és átgondolt kialakítások mentén szervezõdõ belsõ
mag állandó, addig a külvárosok folyamatos foszlásban vannak, pontosabban silány
minõségû építettségük hamar lebomlik és
átalakul az idõben. Ezeket a jelenségeket
figyelhetjük meg a félmúlt európai-amerikai
történetében, hogy eljussunk az urbanizáció
21. századi legnagyobb kihívásához és
problémájához: Kínába. A Cao Fei fiatal
kínai mûvésznek szentelt terek úgy érzékeltetik a város problémáját, hogy annak képe
csak animációban jelenik meg. Cao Fei sze-

rint a város a globális termelést segítõ gyárral jellemezhetõ. lakói, akik egyben kiszolgálói is az ipari termelésnek, a komputer
vezérelte szállítószalagokon készülõ tárgyakhoz hasonlatosak, programozott, egyszerû
és unalmas életet élnek, amelynek semmi
köze a szabadsághoz. A városi világhoz
kötõdõ mítoszokból semmit nem ismernek,
nyomorúságos, beszorított zugokban élnek
és robotolnak. A modern kínai város inkább
rokona a redisztribúciós keleti rendszereknek, mint az európai értelembe vett városnak. A tradicionális városi lét kényelme
a számítógépes játékok figuráit idézõ filmben (i.Mirror) illetve atmoszférájában és
Chaplin Modern idõk címû moziját idézõ
RMB Város animációs filmben, mint túldimenzionált, mindent agyonnyomó gépekben
jelenik meg a válogatásban. Az Egy város
entrópiája kiállítás szomorú negatív utópia, fanyar és tanulságos gondolatokkal.

(A tárlat, amely 2013. november 22 - 2014.
február 23. között látható a Mûcsarnokban,
az intézmény és a 2007 óta nyilvános Julia
Stoschek Collection magángyûjtemény szakmai stábjának közös munkája.)
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imm cologne 2014
Szöveg:
Vadas József

Nem csak kölni tanulságok
Németország bútornagyhatalom. Nem is
annyira a gyártásban (habár az sem jelentéktelen), mint inkább a fogyasztás és –
amirõl ritkábban beszélünk – az import
jóvoltából. Minden polgár évente átlagosan
majdnem négyszáz eurót költ bútorra, további száz-százötvenet különféle egyéb berendezési- és dísztárgyakra. Hogy ezt a számot
értékelni lehessen, említsük meg: kétszáz
körüli vásárlásával még Amerika is jócskán
hátrább kullog. A világátlag félszáz euró
körül van, a rohamléptékkel gyarapodó
Kínában ez az összeg alig éri el a húszat.
Annak ellenére is, hogy a lakberendezés az
egész világon fejlõdõ iparág: a bútorgyártás volumene a földkerekségen az elmúlt tíz
év alatt megduplázódott.
A globális gazdasági és társadalmi folyamatok ismeretében ez az elképesztõ dinamika folytatódni fog a jövõben is. Gondoljunk
csak az ázsiai kistigrisek életszínvonalban is
kimutatható teljesítményeire, az emberiség
létszámának és a fejlett világban az átlagéletkor emelkedésére, továbbá a munkavégzés struktúrájában már ma érzékelhetõ változásokra, amelyek merõben új szerepet és
abból következõ jelleget adnak a lakásnak.
A trenden a kisebb-nagyobb válságok legfeljebb átmenetileg és csupán helyi szinten
érzékelhetõk. (Mi történetesen a szomorú kivételek közé tartozunk.) A design jelentõsége a fentiekbõl adódóan nemhogy csökkenne, egyre nõ. Más kérdés ugyanakkor,
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hogy – épp e nagy folyamatok meghatározó
voltából törvényszerûen adódóan – esztétikaimûvészeti vonatkozások mögött merõben új
természetû követelmények jelentkeznek.
Ennek a paradigmaváltásnak az elõjeleivel
már az idei kölni bútorvásáron is találkozhatunk. Nem az a kérdés tehát, hogy most
a posztmodern melyik irányzata vagy értelmezése domináns: a minimál, a metaforikus,
a high-tech. Vizsgálhatjuk, hogy az ötveneshatvanas évtized felszabadult életérzését
megújító retró vagy a két háború közötti klas�szikusok világmegváltó ambícióit felelevenítõ
replikakultusz-e a jellemzõ. De nem sokra
megyünk vele. Azokra a tudatosan vállalt
törekvésekre vagy munkákban felvetett kísérletekre kell felfigyelnünk, amelyek a jelen kihívásaira reagálnak. Csak a legfontosabbak
közül említek néhányat. Az egyéni igényekhez való differenciált igazodás képessége,
az anyagválasztásban és a technológiában
érvényesülõ környezettudatosság, a nagy
dichotómiák (munka és pihenés, munkanélküliség és technikai fejlõdés, helyi adottságok és globális igények/követelmények stb.)
távlatos kezelésére való érzékenység.
Jelszavakban-jelmondatokban nincs hiány.
Ki „friss” szemmel „közelít a jövõhöz”, ki „új
perspektívát” hirdet, megint más „lelkiismeretes munkát” vagy „élhetõ” berendezést
szavatol. Látjuk ennek a konzekvenciáit is.
Az attraktív megoldások visszaszorulóban.
Az ebben erõs cégek (Edra, Zanotta, Kartell) talán kivárnak, mert Kölnben hiába is
kerestük õket. A váltás nem csupán a koloriton érzõdik: a szürke és a földszínek

(amilyen a rozsdabarna, a tört kék, zöld, lila
és a pasztellesre hangolt rózsaszín) nagy
arányában, hanem az anyagválasztásban
is. A korábbinál jóval kevesebb a látványos
mûanyag. Egyáltalán a kísérleti darab.
A kényelem lett az egyik legfontosabb szempont. A komfortosság, amely nem feltétlenül
jelent jólétet is egyúttal. (Sok országban ettõl
még nagyon messze vagyunk.) A székek
helyén mind több a kárpitozott bútor. A párnákból formált ülõgarnitúra, amelynek jellemzésére a nyugati országokban korábban
gyakran használt kifejezéssel Landschaftot
vagy landscape -et mondanék – már csak
azért is, mert alacsony lábakon állnak vagy
közvetlenül a földre kerülnek. A közös családi együttlét olyan új bázisát alkotják, amelyben egyúttal ki-ki a maga szeparált idõtöltésének is hódolhat.

KOMFORTOS TÖRDELÉS
A patinás De Sede friss szemléletû tervezõk
foglalkoztatásával igyekszik megújítani arculatát. Ennek jele a Werner Aisslinger alkotta forgószék, amelynek vonzerejét a nagyvonalúan egységes háttámla és a kubisztikusan
tördelt belsõ kontrasztja adja.

imm cologne 2014

A státusszimbólumnak is tekinthetõ reprezentatív berendezések helyét ezek a jobbára
könnyen és változatosan alakítható együttesek foglalják el, amelyek tervezésében egy új
nemzedék jár élen. Nem kis részben északi
(skandináv, angol, német, francia) alkotók
révén. Jelképesnek is tekinthetõ, hogy
az egyik legnevesebb szaklap, az A&W
(Architektur und Wohnen) idén a pályakezdõként angol mûhelyekben (Ron Arad, Jasper
Morrison) is megfordult német Werner
Aisslengert választotta az év designerének,
aki – nem lehet puszta véletlen – a mi válogatásunkban is többször felbukkan. Az elismeréshez kapcsolódva tanulságos kiállítást
rendeztek ökológiai szempontokra fogékony
és a korszerû életforma nomád változatát
szolgáló életmûvébõl.
(Az elemzés a Budapesti Kommunikációs és
Üzleti Fõiskolán európai uniós támogatással
megvalósuló kutatótevékenységnek az eredménye /pályázati azonosító: TÁMOP-4.2.2/A11/1/KONV-2012-0050 VIADUKT/).

PUFF NEKI
A Walter Knoll cég terméke és az EOOS
osztrák designercsoport (Martin Bergmann,
Gernot Bohmann and Harald Gründl) munkája az Isanka bõr tárolópuff, amelyre
ülni is lehet, ha pedig üveglapot teszünk
rá, asztalként szolgál.

BÁRSONYOS SZÉK
A lámpáiról nevezetes holland designer,
Bertjan Pot széke – még ezen a fekete-fehér
fotón is érzékelhetõ – selymes felületének
óarany faktúrájával szinte elkápráztatja
szemlélõjét. Az Arco gyártja.

MULTIKULTI
Ezt a kecses bárszéket a dán Michel Poulsen
tervezte a japán Condé House számára. Látványos szintézise két nagyon különbözõ
kultúra – a skandináv design és a keleti
famûvesség – egymás erényeit érvényesítõ
találkozásának.
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STARCK VILÁGA
Philippe Starck kihívóan provokatív nevet adott ülõgarnitúrájának, amikor My World-re
keresztelte. A Cassina termékeként a külsõ és a belsõ világ, az otthon és a munka kívánatos ozmózisát kívánja szolgálni a bútor nyitott mûként történõ értelmezésével.

POÉTIKUS MÉRTAN

ITT A PIROS, HOL A SÁRGA
Az MDF korábban fehér termékeirõl volt nevezetes, amelyeken
tavaly már megjelent egy-egy szín. A Fattorini, Rizzini és partnerei
által alkotott Minima könyvespolc esztétikumát a rendszer harmonikus tömege mellett a kolorit játéka szolgáltatja.

Ez a minimalista szellemiségû Agape fürdõszobai mosdó felújítás:
az olasz design klasszikus korszakának egyik nemzetközi tekintélyû
nagy alakja, Angelo Mangiarotti tervezte még a hetvenes években. A kúpos lábazaton elhelyezkedõ hengeres medence gombát
formál, amelynek karakteres sziluettjét a szabályos derékszöget
alkotó csap hangsúlyozza.

LÉCJÁTÉK
A natúr fa változatos szépségét hangsúlyozó bútoraival Szikszai
László és cége, a Sixay már másodszor állított ki önálló standon
Kölnben. Komoly elismerés, hogy itt látható szekrénykéjét beválogatták a vásár legnívósabb darabjai közé.
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MOBIL TÁMLA
A Ligne Roset fiatalosan lezser bútorainak
sorát gyarapítja Christian Werner Prado
ágya. A szabálytalan piramis alakú háttámla, amely belsõ fémvázának köszönhetõen
önállóan is megáll, bárhol szabadon elhelyezhetõ a heverõn.

ARISZTOKRATIKUSAN
Ugyancsak a Walter Knoll újdonsága a Foster-fotel. Elõkép híján is egyértelmûen konzervatív
formájával éppen olyan magabiztosan önmagába záródó arisztokratikus darab, mint amilyen tervezõjeként a nevét adó, méltán nagyhírû építésziroda.

ÚJ CSALÁDTAGOK
Tavaly Milánóban a Moroso anyagában
már láthattuk Konstantin Grcic csõvázzal
kombinált párnás karosszékét, amelyhez
mostanra újabb darabok készültek: egy-egy
ülõke, fotel és pihenõágy révén bõvült a szó
szoros értelmében színes termékcsalád.

EGY EGYENLÕ KETTÕVEL

FÖLDKÖZELBEN
A Rolf Benz cég elsõsorban igényes technológiájú bútorairól nevezetes, a designban
játszott szerepe nem jelentõs. Most azonban
egy merész – az ülõgarnitúra és az ágy
szimbiózisában fogant fiatalos – újdonsággal lepte meg közönségét.

Jean Nouvel úgy tervezte meg ezt a két kis asztalt, hogy az egyiket
a másik alól elõhúzva és akár felmagasítva egyetlen nagy asztalt
lehessen belõlük formálni. Játékos neve ellenére a Cassina termékét
21. századi high-tech élteti.
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FIATALOS RÁNCOK
A Wittmann megújulásának szándékáról tanúskodik a dúsan redõzött
Oyster fotel, amely a dán Jörg Boner tehetségét dicséri. Tengeri kagylókra emlékeztetõ organikus formavilágát harmonikusan szolgálja
a fényes és nemes anyag.
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KÉTSZEMÉLYES KÁD
A több évtizedes múlttal rendezõ brazil stúdió, az MK27 két munkatársa, Marcio Kogan és Mariana Ruzante tervezte ezt a hajlított falemezzel burkolt, belül szilárd anyagból készült kádat az Agape számára.
Organikus formája nem öncélú, két személy számára szolgál élvezetes,
közös és ugyanakkor zavartalan fürdõzésre.

KERÍTÉSNEK DÕLVE
Spárgából font háttámláival kerítést asszociál és ilyen módon eszményien kültéri jelleget
mutat ez az ülõgarnitúra, amelyet Partricia
Urquiola tervezett Ravel néven a B&B Italia
megbízásából.

KENDERESEN
Nem véletlenül kapta Werner Aisslinger finom faktúrájú, könnyû és
strapabíró széke a Hemp nevet, merthogy háromnegyed részben
kenderbõl készült. Nem csupán az anyaga természetes, hanem egy
német vegyi üzem által kifejlesztett ökotechológiája is példamutató.

imm cologne 2014

ELLENTÉTEK VONZÁSA
Piero Lissoni szabályosan szögletes korpuszaihoz, a szekrények szigorú
geometriáját oldandó alkotta meg Franceso Rota ezt a Cloud névre hallgató, színes és laza ülõgarnitúrát a Lema számára.

CSÕASZTAL
A frankenbergi Thonet számára élõ hagyomány a húszas években született csõbútor. Ebben a szellemben, de már mai igényekre reflektálva
született ez a légies vonalú íróasztal a Randolf Schott vezette Thonet
Design Team közremûködésével.

SZABAD FÜRDÕ
A mai életforma és technológia szülötte
a DuPont™ Corian® kádat, mosdót, zuhanyzót és pipereszekrénykét magában foglaló
termékcsaládja. A Modern nomádok tervezõje a Grohe designért felelõs alelnöke,
Paul Flowers. A tölgyfa lábakon álló, könnyen
gondozható, fehér és fekete darabok – nevükhöz híven – immár faltól függetlenül, bárhol
elhelyezhetõk a lakásban.
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A kacsa, a bika, a medve és Pinokkió
A Concorde Alapkezelo új ügyfélterei
Talán leghûségesebb olvasóink emlékeznek már csak arra az idõszakra, amikor magazinunk kiadójában tulajdonostársak voltak a

Concorde Alapkezelõ alapítói is.

Noha egy majd tíz évvel ezelõtti történetrõl van
szó, mégis állítható, hogy egy olyan pénzügyi
cég fektetett be a lapba, aminek alapértékeibe
szervesen épült be egyfajta nyitottság a kreatív
ipar, a kortárs építészet és design, valamint
a képzõmûvészet iránt. Sok olyan pénzügyi
cég van ugyan, ami saját galériával, mûvészeti
díjjal rendelkezik, rendszeresen költ mûalkotásokra. Azok száma azonban kevesebb,
amik összetett vizuális rendszerként tekintenek
saját és ügyfeleik munkahelyi környezetére.
Éppen ezért volt rendkívül izgalmas látni, ahogyan nemzetközileg jegyzett képzõmûvész és

belsõépítész bevonásával a cég belevágott
irodájának átalakításába. Az Alkotás Point
irodaház ötödik emeletén a kiemelt ügyfelek,
vagyis a legigényesebb kör számára szolgál
az új recepció, a nagyobb, valamint a kisebb
tárgyalók. A terekben látható mûalkotásokat
Havadtõi Sámueltõl az erdélyi származású, világhírû magyar festõmûvésztõl vásárolta a cég, akinek eredeti „mestersége”
a belsõépítészet volt. Nem esett nehezére
tehát együttmûködni az irodatér kialakításánál Somogyi Gábor belsõépítésszel, aki
a munka funkcionális részletein és lebonyolí-

Szöveg:
Martinkó
József
Belsõpítész:
Somogyi
Gábor
Art koncept: 
Havadtõi
Sámuel
Fotó:
Darabos
György

tásán dolgozott. „Kevés, de nemes, idõtálló
alapanyagokkal dolgozott. Így esett a választása például a diófára, mely többek között
a bõséges termés szimbóluma, valamint
a bútorokon és a falakon is megjelenõ bambuszra, mely az állhatatosságot jelképezi.
Fontos volt számára, hogy a mindennapok
folyamán a folyosón elhaladó több száz »életet« statikusan is felidézze, s az élet a falakon
is megjelenjen. Így élõ zuzmóval borította
azt, mely a levegõben lévõ páratartalomból
veszi fel a vizet és az ásványi anyagokat.” – Tudtuk meg a mûleírásából.

A folyosón végigfutó moszatfal, Havadtõi Pinokkiója és a recepciós asztal nyers faszíne fogadja a belépõt

2

Vizuális csomópontokat mégis a mûalkotások jelentenek. Az itt látható tizenhat
darab alkotás az eddigi életmû különbözõ
korszakaiból válogat. A Játszma címû
20 06 - b an készült sorozat né gy kép e
a legendás Bobby Fischer-Borisz Szpasszkij
1972-es sakk-játszma emlékét idézi, mikor
a két géniusz között zajló napos mérkõzés
lépései egyúttal az õsi szabályok konfliktusára, illetve a velük dacoló individuum egyszeri esélyére is utalnak. A Pinokkió szobor
gyermekkorunk egyik kedvenc mesefiguráját hívja elõ, aki miközben arról álmodik,
hogy egy nap igazi kisfiú válik belõle, minden egyes füllentésért megüti a bokáját.
A kacsa collage és a hét kacsa szobor arra
inspirálják a nézõt, hogy új szemlélettel
nézzen a közhelyre, a Bika és a Medve
festmények a tõzsde szimbólumai, a nagy
tárgyalóba készült kép pedig a Concorde
Alapkezelõ sikerét jelképezi.
A falon kép a legendás Bobby Fischer-Borisz Szpasszkij 1972-es sakk-játszmáról
Bilibók Botond, a Concorde Alapkezelõ vezérigazgatója szenvedélyesen szereti a régi
szõnyegeket. A tárgyalókban sérült kárpitok keltek új életre
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EGYSZERŰEN ÉPÍTÜNK!
A Rekon Zrt. alapításakor elhatároztuk, hogy a
legigényesebb szegmensekben a legmagasabb
szakmai színvonalon szeretnénk építeni folyamatos fejlődést biztosítva és kihívásokat keresve
saját magunk számára. Ez az elhivatottságunk
pedig az elmúlt húsz évben sem változott.

gyűlés alsó- és felsőházi üléstermeinek felújítása.
Tudatosan irányított képzésekkel és a jelenkor kihívásainak megfelelő szemlélettel elértük, hogy
mára cégünk a legszigorúbb minőségbiztosítá-

banképíté-

képes bármilyen építészeti, belsőépítészeti vagy
távközléssel, illetve informatikai fejlesztéssel,
tervezéssel, kivitelezéssel kapcsolatos komplex

körű kivitelezése mellett jegyzik a nevünket. Az
eltelt két évtizedben részt vettünk kulcsrakész
irodaházak, üzletközpontok építésében, valamint lehetőséget kaptunk olyan kiemelt nemzeti
műemlékek rekonstrukciójára is, mint az Ország-

Legnagyobb sikerünknek mégis azt tekintjük,
hogy az őszinte és korrekt munkakapcsolatoknak
köszönhetően számos olyan céget partnereink
között tudhatunk, akik már alapításunkkor is bizalmat szavaztak nekünk.

Cégünk

piacvezető

a

speciális

Ügyfeleink: Budapest Bank Zrt., CIB Bank Zrt.,
Zrt., Magyar Államkincstár, Magyar Országgyűlés
Hivatala, Mercedes-Benz Manufacturing Hungary
és még több száz elégedett ügyfél.

www.rekon.hu
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„Ne üljön 10 órát senki a munkahelyén”
Luc Kampermannal Martinkó József beszélgetett
A

svéd központú,

járt nemrégiben
nosa a

1942- ben

alapított

Kinnarps

irodabútor- gyártó magyar képviseletének meghívására igazi nagyágyú

Budapesten. Luc Kamperman a 90- es évek óta foglalkozik a munkahelyek designvilágával. Társtulajdo -

Veldhoen + Company- nak,

ami a témában piacvezetõ tanácsadó cég.

Õk a tevékenységalapú munkavégzés (activity based working - ABW)
filozóﬁájának megalkotói. A 2700 alkalmazottat foglalkoztató
Kinnarps és a Veldhoen + Company közösen dolgozik a jövõ munkahelyi környezetén.
Mi az ABW designszemlélet lényege?
Az egész filozófia egyetlen kérdésen alapszik: hogyan adhatunk
olyan lendületet az adott cég munkavállalói számára, ami révén
a „munka világában” a legjobb minõségben tudják elvégezni a rájuk
bízott feladatokat és jól érzik magukat az adott környezetben. Ha
erre a kérdésre sikerül választ adni, akkor a dolgozók jobban teljesítenek. Filozófiánk: a napi aktivitásra koncentrálás. Általános megfigyelésünk, hogy egy dolgozó nagyon sokféle feladattal foglalkozik
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egyetlen munkanap alatt, olyan szerteágazó a tevékenysége, hogy
nem elvárható, mindezt ugyanannál az asztalnál tegye. Hagyományosan a cégek olcsó bútordarabokban gondolkoznak, a megkeresett pénzüket bankban tartják. Mi azt mondjuk, inkább költsék arra
a pénzüket, hogy a dolgozóik jobban, kreatívabban dolgozhassanak, mert ez több „kamatot” fizet nekik, mint a bank.

vezet. Fontos, hogy ennek a két rendszernek az aránya megváltozzon. Volt olyan cég ahol az volt a koncepciónk, hogy az alkalmazott dolgozzon önállóan ott, ahol éppen akar, akár otthon vagy
utazás közben, viszont amikor bemegy a munkahelyére, akkor
annak egyetlen értelme legyen, nevezetesen az, hogy csapatmunkássá váljon, élõben kommunikáljon.

Mi a szerepe a tervezésben egy tanácsadócégnek?
Sok projekten dolgozunk. Együttmûködünk iskolákkal, kórházakkal, stb. Minden munkahely más és más, vagyis mi vagyunk azok
a szereplõk, akik minden megbízásnál mindent a legelejérõl kezdenek. Nincsenek kötött sémáink, mert copy paste-tel nem lehet
tervezni. A végeredmény rossz lesz, nem fog mûködni. A megbízó tiszta képet kell, hogy kapjon. A technológia önmagában nem
iránymutató, nem ez vezeti a koncepciót, a munkahelyi aktivitás,
a viselkedés, az a meghatározó. Így erre helyezzük a legfõbb
hangsúlyt. A cégek – gyakran – automatikusan high-tech
eszközökbõl vásárolnak be, megveszik a legdrágább bútorokat
anélkül, hogy megvizsgálnák a dolgozók aktivitásait, viselkedésüket, a valós szükségleteiket, amelyek a kreatív, kvalitatív eredményeket fogják hozni a hétköznapokban. Nagy kihívás a cégeket
erre az útra terelni, az individuális munkaállomásoktól a kollaborációra alkalmas terek létrehozására sarkallni õket. Jelenleg jórészt
mindenhol az individuális helyek, az egy-íróasztalos megoldás

Elfelejthetjük a jó öreg varázsszót végre? Le az ergonómiával!
Az ergonómia még mindig fontos. Azonban míg egy hagyományos irodában 10 órát ül egy ember ugyanazon a széken, ugyanannál az asztalnál, addig mi azt állítjuk, hogy a jobb teljesítményt
nem azzal lehet elérni, hogy kényelmesebbé, ergonomikussá alakítjuk a székét. A lényeg az, hogy ne üljön 10 órát senki a munkahelyén ugyanabban a székben. Miért? Mert ez azt is jelenti,
hogy csupán a saját individuális terét használja. Mi azt szeretnénk,
hogy ezekbõl a terekbõl legyen kevesebb, viszont a kollaborációs
terek mennyisége/mérete növekedjék. Sarkítva: az ideális munkahely szerintünk szinte csak kollaborációs terekbõl áll. Fogalmazhatnék úgy is, hogy nincs az az ergonomikus szék, ami olyan jót tesz
a hátadnak, a testednek, mint az, hogyha jössz-mész egy irodai
közegben és nem kell órákat egyhelyben, egyetlen székben ülve
töltened. Mindez egy abszolút újfajta gondolkodást követel meg az
ergonómia ügyében, lényegében egészen új megközelítésben vizsgálja általában a munkahely témáját.
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Fotók: Barakonyi Szabolcs

designlokátor

Kaplár F. Krisztina

Barna ÉS barna
A Bruno & Bruno Vendéglo a Hegyvidéki Bevásárlóközpontban
Buda – még mindig Pest mögött kullogó –
minõségi étteremkínálata „új ékkõvel” gazdagodott. Aki járt már Székesfehér váron
a 67 Étterem & Bistróban, az pontosan tudja,
hogy milyen kulináris élményre számíthat
a legifjabb családtagnál, Brunónál. Ám ez
egy másik generáció! – tesz helyre rögtön
mindenkit a design, a Bruno friss, kozmopolita kortárs-magyar vendéglõ. A nemrégiben
nyílt bevásárlóközpont Apor Vilmos térre
nézõ földszinti éttermének hatalmas üvegfelületei, valamint az elõtte kialakított terasz már
kívülrõl hívogatják az arra sétálókat (bár
a Bruno valódi bejáratát az épületen belül
találjuk). Egységes térélmény tárul elénk –
kintrõl és bentrõl egyaránt. Tiszta térkezelés
és a természetes anyagok uralják az enteriõrt.
A név kötelez: a barna szinte minden árnyalata megtalálható. A finom megoldásokkal,
Mag Ildi és Láng Imola tervei szerint létrejött fiatalos tér méltóságteljes nyugalmat
áraszt, csak néhány tarka bútordarab színfoltja töri meg ezt melegbarna, mégis világos
összhatást. Nappal elegáns részletmegoldásokra bukkanhatunk, a világítótestek esti
fényei pedig megadják a csúcsgasztronómiához dukáló csillogást is.
Játékosan belógatott világítás adja meg az esti bársonyos csillogást

A barna különbözõ árnyalatai uralják a hangulatot
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Fotók: Glódi Balázs
Kelet-ázsiai utcákat idézõ kábelrengeteg

Lost in Translation
TOKIO étterem-bár a Széchenyi téren

Kihagyhatlatlan élmény vár azokra, akikben mély nyomokat hagyott a fenti film,
vagy voltak már olyan szerencsések, hogy
megjárták Tokiót. Már nyitás elõtt sok jót
ígért a Laki Eszter tervezte logotípia és
a grafikai arculat, a nyár közepén pedig
mindenki megtapasztalhatta milyen messze
van Kyoto TOKIO-tól. Ugyanis a korábban
is japán étteremként mûködõ elképesztõen
jó adottságú helyiség nemcsak térben,
idõben is nagyot ugrott: a korábbi visszafogottan elegáns enteriõrbõl a Design tudakozó csapata Csap Viktor vezetésével egy
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kozmopolita, pulzáló, vagány forgatag alakult. Belépésünkkor egy hatalmas robotláb
fogad, és általában a robotok jelenléte
a TOKIO-ban meghatározó, legyen az falgrafika, gyerek-színezõ, vagy neonszö veg. Nappal a mangákat jellemzõ színek
között, a távol-keleti metropolisz kellõs
közepén érezhetjük maugunkat, esténként
pedig neonfényben, Bill Murrayként táncolhatunk a partikon. Lazán kezelt térfûzés,
szellemes részletmegoldások, jókedv.
A kedvencünk a japán nyelvû evõpálcika
használati útmutató.

designlokátor

Kaplár F. Krisztina

A neonfeliratok és markáns tipo uralják az esték összképét

Tokiói utcai hangulatot idézõ redõny és felirat adja a hátteret

Mozgalmasan zsúfoltnak ható, mégis letisztult összhatás
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Fotók: Batár Zsolt
A spar szó holland jelentésének megfelelõen fenyõerdõbe vezet utunk a bor válogatás közben

Élményvásárlás
Spar a MOM Parkban

Tartalomhoz a forma, a világítótestek esetében is
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A bevásárlóközpont szégenyfoltja volt korábban az alsó szint szupermarketje, csak a legszükségesebb esetben fanyalodtunk rá.
Nagy könnyebbség, hogy egy tisz ta,
áttekinthetõ és fõleg szerethetõ piacszerû
látványboltot kreáltak belõle. A MOM Park
visszafogott pasztellszíneinek használata,
az organikus formák, a praktikus kiosztás és
elosztás modernné és ezt a 2000 négyzetméter összterületû üzletet szinte otthonossá
tette. Már a bevásárlókocsiknál érezzük,
hogy minden rólunk és nekünk szól: kényelmessé és gyerekekkel is kellemes idõtöltéssé
emelték „a mindennapi kötelességet”. A régi
szûk, sötét, kaotikus és teljesen eklektikus
tereket mára a tágasság, világosság és igényesség jellemzi. A LAB5 Architects csapata
egy zászlóshajó üzletet tervezett, a megrendelõvel teljes összhangban. Fontos tudnivaló, hogy ez egyedi design, nem követendõ
minta. A MOM Park azért is különleges projekt, mert ez az elsõ olyan munka, ahol
a belsõ megjelenés magyar tervezõk és részben magyar kivitelezõk munkáját is dicséri.
A vizuális élmény legfontosabb elemei lekerekített hófehér corian-bútorok, futurisztikus
pénztárak, szigetszerû csemegepult, no meg
persze stílszerû világítótestek. A játékosan
bemozgatott álmennyezetek és polcrendszerek a SPAR szó eredeti, holland jelentésébõl merítették a formakincset; bármily
meglepõ: fenyõfát jelent e szó. A klasszikus
piaci életérzés sikerességének bizonyítéka,
hogy egyre gyakrabban botlik itt is ismerõsökbe az ember.

Mozgalmasan zsúfoltnak ható, mégis letisztult összhatás
Tágas, jó ritmusú, könnyen áttekinthetõ terek, funkció szerint
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LOOK kandeláber
SIMES
Forgalmazó: be light!
www.belight.hu
A LOOK a SIMES egyik legújabb terméke:
elegáns, minimalista vonalvezetés, alacsony
energiafelhasználású LED-technológiával
kombinálva. A termék az alumíniumtest csökkentett résztartalma és a háromlépcsõs festés
miatt rendkívül jól ellenáll a korróziónak. 220
és 580 mm magas kivitelben érhetõ el.
Funkció: kültéri kandeláber
Anyag: alumínium, üveg
Ár: 104 350 Ft (220 mm-es kivitel)
124 480 Ft (580 mm-es kivitel)

TWEETER X P
Delta Light
Forgalmazó: be light!
www.belight.hu
A Delta Light már sokadik ízben kapta meg
a Good Design Award elismerést: az excentrikus forgórendszerrel készülõ Tweeter X P
kandeláber elrugaszkodik a bevett formabeli megoldásoktól, újító, designos és kellemes fényt ad.
Funkció: kültéri kandeláber
Anyag: alumínium
Ár: 146 305 Ft
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Afternoon görgOs szék
Skandiform
Forgalmazó: Kinnarps Hungary Kft.

Raindance Select 120 3jet
kézizuhany
Forgalmazó: Hansgrohe
www.hansgrohe.hu

Claesson Koivisto Rune által a Skandiform
számára tervezett Afternoon székcsalád
egyik tagja ez a forgószék, melynek jellegzetes megjelenését az ülõlap lekerekített
éleinek stílusos és modern vonalvezetése,
valamint a karakteres vázszerkezet adja. Tárgyalók, közösségi terek és „hot desk” típusú
munkaállomások ideális ülõbútora.
Funkció: tárgyalószék
Anyag: krómozott acélváz, párnázott ülõlap
és háttámla
Ár: 241 800 Ft

Egy újabb termék a Raindance Select termékcsaládban: a 150 mm-es, majd a 120 mm
átmérõjû soft cube dizájn után most már kerek
zuhanyfejet is választhatunk ebben a méretben.
Az extra nagy, 120 mm átmérõjû zuhanyfejnek
köszönhetõen maximális zuhanyélvezetben lesz
része. A kézizuhany háromféle zuhanysugárral kényezteti használóját. Vízsugár erõsségtõl
függõen most egy gombnyomással választhat
a RainAir, Rain és WhirlAir sugárfajták közül.
A termék króm és fehér króm felülettel rendelhetõ.
Design: Phoenix Design
Funkció: kézizuhany
Anyag: galvanizált mûanyag
Ár: 21 025 Ft

Air-Armchair
MAGIS
Forgalmazó: do work!
www.dowork.hu

SUPERNOVA 125
Delta Light
Forgalmazó: be light!
www.belight.hu

A MAGIS 2006-ban mutatta be a Jasper
Morrison által tervezett Air-Armchairt. Az
üvegszál erõsítésû polipropilén test miatt
a szék kültéren is bátran alkalmazható, a forma pedig egyszerûen megunhatatlan. Hat
színben, narancs, lila, zöld, szürke, bézs és
fehér tónusban gyártják.
Designer: Jasper Morrison
Funkció: karosszék
Anyag: üvegszállal erõsített polipropilén
Ár: 34 650 Ft

A Supernova egy egyszerû geometriai formát vesz alapul és bújtatja hófehér színbe - mindennek a végeredménye pedig egy
olyan lámpatest, amely harmonikusan illeszkedik a belsõbe, egyúttal remek megvilágítást biztosít. A Good Design Awarddal
kitüntetett Supernova pár év leforgása alatt
klasszikussá vált.
Funkció: mennyezetbe süllyesztett lámpatest
Anyag: alumínium
Ár: 432 515 Ft

Alumínium nyílászárók, függönyfalak, üvegtetõk tervezése, gyártása, kivitelezése
Nordikal Kft.
1013 Budapest, Bartók Béla út 152.
Telefon: (36-1) 204-0052
Fax: (36-1) 204-0053
E-mail: iroda@nordikal.hu
Web: www.nordikal.hu
38. oldal
ACÉLSZERKEZET-GYÁRTÁS
Doboz- és Acélszerkezetgyártó Kft.
2316 Tököl, Csépi u. 101.
Tel.: (36-24) 531-960
Fax: (36-24) 531-960
E-mail: doboz@invitel.hu
Web: www.dobozkft.hu
ALUMÍNUMHAB-TERMÉKEK GYÁRTÁSA
Aluinvent Zrt.
3561 Felsõzsolca Szeles utca 2.
Tel.: (36-46) 325-317
E-mail: info@aluinvent.com
Web: www.aluinvent.com

Stool_One
MAGIS
Forgalmazó: do work!
www.dowork.hu
Konstantin Grcic 2006-os széke, a Stool_One
egy igazi kultikus bútordarab. A geometrikus, mérnökien precíz hálószerkezet nemcsak látványos, de idõtálló is! Nem véletlen,
hogy a kollekció tagjaival gyakran találkozhatunk közületekben, például a hamarosan nyíló Fõvám téri metróállomáson is.
Designer: Konstantin Grcic
Funkció: bárszék
Anyag: alumínium
Ár: 94 490 Ft (porszórt fekete alumínium típus)

ALUMÍNIUM NYÍLÁSZÁRÓK
Nordikal Tervezõ és Szolgáltató Kft.
1113 Budapest, Bartók Béla út 152.
Tel.: (06-1) 204-0052
Fax: (06-1) 204-0053
E-mail: iroda@nordikal.hu
Web: www.nordikal.hu
BÚTOR
Vitra bútorok magyarországi forgalmazója – Do work Kft.
1013 Budapest, Lánchíd utca 7-9.
Tel.: (36-1) 489-3860
Mobil: (36-30) 248-2342
Fax: (36-1) 212-8339
E-mail: dowork@dowork.hu
Web: www.dowork.hu
DESIGN- ÉS IRODABÚTOR
Kinnarps Hungary Kft.
1133 Budapest, Váci út 92.
Tel.: (36-1) 237-1251
Fax: (36-1) 237-1250
E-mail: kinnarps.hungary@kinnarps.hu
Web: www.kinnarps.com
EGYEDI PULTLAPOK KÉSZÍTÉSE
Solymosi Team, Solymosi József egyedi vállalkozás
2142 Nagytarcsa, Naplás út 16.
Tel.: (36-30) 914-5747
E-mail: solymi@t-online.hu
Web: www.solymositeam.hu
ÉPÍTÉSZETI ÜVEG GYÁRTÁSA
Rákosy Glass Kft.
1141 Budapest, Álmos vezér utca 55.
Tel.: (36-1) 261-0445
Fax: (36-1) 241-0468
E-mail: info@rakosyuveg.hu
Web: www.rakosyuveg.hu
ÉPÍTÕIPARI ALAPANYAGGYÁRTÁS, CEMENT, BETON, KAVICS
Holcim Hungária Zrt.
1037 Budapest, Montevideo utca
2/c II. lépcsõház 3. emelet

Axor Starck Organic
szabadonálló kádcsaptelep
Hansgrohe
www.axor-design.com
Philippe Starck által tervezett Axor Starck
Organic kollekció, az organikus és minimalista
stílust képviseli. Az egyedülálló, harmonikus
vonalakkal jellemezhetõ megjelenésen túl, ez
a szabadonálló kádcsaptelep biztonsági
gombbal ellátott termosztáttal és beépített
zuhanytartóval rendelkezik. Különlegessége,
hogy míg a hõmérséklet a csaptelep tetején
szabályozható, addig a vízmennyiség a kifolyónál állítható, így nem vizezzük össze a csaptelepet minden egyes alkalommal. A kollekció
minden egyes darabja kitûnõen kombinálható
az Axor ShowerCollection termékeivel.
Design: Philippe Starck
Funkció: kádcsaptelep
Anyag: réz öntvény
Ár: 496 400 Ft

ÉPÍTÕIPARI FÕVÁLLALKOZÁS, TERVEZÉS
REKON Zrt.
1122 Budapest, Maros u. 23.
Tel.: (36-1) 356-4516
Fax: (36-1) 356-4516
E-mail: rekon@rekon.hu
web: www.rekon.hu
ÉPÜLETGÉPÉSZETI KIVITELEZÉS
ENSI Kft.
1113 Budapest, Nagyszõlõs utca 11-13.
Tel.: (36-1) 248-2199
Fax: (36-1) 248-2190
E-mail: ensi@ensi.hu
web: www.ensi.hu
ÉPÜLETVILLAMOSSÁG, VILLANYSZERELÉS, ÉPÜLETAUTOMATIZÁLÁS
EURO VILL-SZER KFT.
1152 Budapest, Mátyás utca 47.
Tel.: (36-20) 226-0116
E-mail: info@eurovillszer.com
Web: www.eurovillszer.com
GENERÁLKIVITELEZÉS, BONYOLÍTÁS
FIT-OUT International Kft.
1038 Budapest, Révész utca 25.
Tel.: (36-1) 705-8773
Fax: (36-1) 705-8776
E-mail: info@fitout.hu
Web: www.fitout.hu
Market Építõ Zrt.
1037 Budapest, Bojtár utca 41-47.
Tel.: (36-1) 279-2727
Fax: (36-1) 466-4827
E-mail: marketiroda@market.hu
Web: www.market.hu
HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓK GYÁRTÁSA ÉS ÉRTÉKESÍTÉSE
Jankó Faipari és Kereskedelmi Kft.
7900 Szigetvár, Damjanich utca 6.
Tel.: (36-30) 561-2841
Fax: (36-73) 510-286
E-mail: jankopeter@jankokft.hu
Web: www.jankokft.hu

INTELLIGENS VILÁGÍTÁSI MEGOLDÁSOK
Lumentron Electronic Kft.
1025 Budapest, Szépvölgyi út 146.
Tel.: (36-30) 636-2861
Fax: (36-1) 325-8031
E-mail: lumentron@lumentron.eu
Web: www.lumentron.eu

index

KIÁLLÍTÁS
Publicitas GmbH
Nordbahnstrasse 36 0.3, AT-1020 Wien
Tel.: (00-43-1) 211-5358
Fax: (00-43-1) 212-1603
Mobil: (00-43) 664-450-7960
E-mail: julieta.tzouridis@publicitas.com
Web: www.publicitas.com/austria
KOMPLETT ÉPÜLETGÉPÉSZET
Kompaund Kft.
1112 Budapest, Süveg utca 7.
Tel.: (36-20) 939 2043
E-mail: tarnocai@gmail.com
Web: www.vizgaz.eu
KOMPLETT KÖRNYEZETRENDEZÉSI MUNKÁK
Fókusz-Kert Kft.
1215 Budapest, Vasas utca 65-67.
Tel.: (36-1) 278-0012
Fax: (36-1) 276-0921
E-mail: info@fokuszkert.hu
Web: www.fokuszkert.hu
KONYHA, LAKBERENDEZÉS
THDESIGN Lakberendezési Stúdió
2045 Törökbálint, Tó-park utca 1/a. Fsz.28 MAXCity
Tel.: (36-23) 500-773
Fax: (36-23) 500-774
E-mail: info@thdesign.hu
Web: www.thdesign.hu
LÁMPA, VILÁGÍTÁSTECHNIKA, VILÁGÍTÁSTERVEZÉS
Rio Lámpastúdió Kft.
1092 Budapest, Ráday utca 45.
Tel.: (36-1) 323-1637
Fax: (36-1) 323-1638
E-mail: rio@lampastudio.hu
Web: www.lampastudio.hu
MOBILFALAK, ÜVEGFALAK, SZANITER VÁLASZFALAK, BELSÕÉPÍTÉSZETI TERVEZÉS
Tasnádi és Társa Építõipari Kft.
2040 Budaörs, Szabadság út 131/A.
Tel.: (36-20) 916-5846
e-MAIL: info@tasnadikft.hu
Web: www.tasnadikft.hu
NAPVITORLA ÁRNYÉKOLÁS
Fullgarden- D és U ’95 Kft.
9011 Gyõr, Lehár Ferenc u. 59.
Tel.: (36-30) 946-8814
E-mail: info@napvitorlabolt.hu
Web: www.napvitorlabolt.hu
NEMZETKÖZI DESIGNER ÉS EGYEDI TERVEZÉSÛ BÚTOROK
The Showroom
1139 Budapest Petneházy utca 82.
Tel.: (36-20) 611-9811
E-mail: info@theshowroom.hu
Web: www.theshowroom.com
TETÕCSERÉP
PREFA Hungária Kft.
2040 Budaörs, Gyár utca 2.
30, 41, 75. oldal
SZANITEREK, FÜRDÕSZOBA-FELSZERELÉSEK
Hansgrohe Kft.
1139 Budapest, Forgách utca 11-13.
Tel.: (36-1) 236-9090
Fax: (36-1) 236-9098
E-mail: info@hansgrohe.hu
Web: www.hansgrohe.hu
SZIGETELÉS, LEMEZELÉS, FELÜLVILÁGÍTÁS
Hydroproof Magas és Mélyépítmény Szigetelõ és Szolgáltató Kft.
1115 Budapest, Kelenföldi út 17/B. lph. IV/1.
Tel.: (36-1) 209-2445
Fax: (36-1) 209-3505
E-mail: hydroproof@hydroproof.hu
Web: http://hydroproof.hu/
ÜZLETBERENDEZÉS
Loidl Kft.
2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 19.
Tel.: (36-24) 465-902
Fax: (36-24) 465-902
E-mail: iroda@loidl.hu
Web: www.loidl.hu
VILÁGÍTÁSTECHNIKA
Delta Light, Simes termékek magyarországi forgalmazója –
Be light Kft.
1025 Budapest, Szépvölgyi út 146.
Tel.: (36-1) 438-0748
Fax: (36-1) 325-6266
E-mail: belight@belight.hu
Web: www.belight.hu
WEB
Építészfórum
1063 Budapest, Szondi utca 76.
Tel.: (36-1) 373-0699
Fax: (36-1) 332-6647
E-mail: info@epiteszforum.hu
Web: www.epiteszforum.hu 19. oldal
OCTOGON Online
Web: www.octogon.hu
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elojáték
Következ

lapszámunk tartalmából:

Márciusban alászállunk! Úgy hírlik, jelenleg még folynak a szerelvények és biztosítóberendezések hibáinak kizárását szolgáló sötétüzemi próbák, azonban a felépítmények, állomásépületek, mozgólépcsõk
és peronterületek, avagy, ami az építészeti érintettségû részeket illeti:
március 30-án biztosan átadják a 4-es metrót. Második lapszámunk
ehhez az eseményhez kapcsolódóan rendhagyó lesz: teljes egészében a metró-projektnek szenteljük, egyedi tördeléssel, csak itt látható
építészeti felvételekkel, bõ fotóesszékkel.

Foto: Bujnovszky Tamás
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„A Holcim Awards rámutat arra,
hogy a földünk jövojét szolgáló,
építészeti és kivitelezési
szempontból központi fontosságú
és az új lakóhelyek kialakításához
elengedhetetlen elképzelések
igenis megvalósíthatók.”
Aaron Betsky, a Cincinnati Art Museum igazgatója (USA), a Holcim Awards 2012-es
világversenyének zsuritagja.

4. Holcim Awards világverseny a
fenntartható építészeti projektekért.
2 millió dolláros összdíjazás.

Neves muszaki egyetemek képviseloi vezetik a
független zsurit a világ öt régiójában. A tervezés
elorehaladott állapotában levo projekteket értékelik
a fenntartható építészet 5 irányelvének megfeleloen.
Emellett fiatal szakemberek és diákok jövobe mutató
elképzeléseit is díjazzák. További információk a
www.holcimawards.org weboldalon.
A Holcim Awards a svájci székhelyu Holcim Foundation for Sustainable Construction kezdeményezése.
A projekt támogatója a Holcim és a 70 országban,
köztük Magyarországon is jelen lévo leányvállalatai.
A Holcim a világ egyik vezeto cement- és betongyártó
vállalata.

